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הודעה על הארכת כהונת נציב בתי הסוהר 
לפי פקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב-1971

 78 לסעיף  בהתאם  החליטה  הממשלה  כי  בזה,  מודיעים 
פי  ועל  התשל"ב-11971,  חדש[,  ]נוסח  הסוהר  בתי  לפקודת 
המלצת השר לביטחון הפנים, להאריך את תקופת כהונתו של 
תקופת  סיום  עם  הסוהר,  בתי  כנציב  פרנקו  אהרון  גונדר  רב 
כהונתו ביום א' בחשוון התשע"ו )14 באוקטובר 2015(, עד יום 
מינוי  למועד  עד  או   )2015 בנובמבר   1( התשע"ו  בחשוון  י"ט 
נציב חדש לשירות בתי הסוהר, על ידי הממשלה, לפי המוקדם 

מביניהם. 

ב' בחשוון התשע"ו )15 באוקטובר 2015(
)חמ 3-32-ה1(

אביחי מנדלבליט  
   מזכיר הממשלה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס"ח התשמ"ב,   1

עמ' 201.

הודעה 
לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת 

שופטים(, התשמ"ד-1984

של  העבודה  )סדרי  השפיטה  לכללי  11ב  סעיף  לפי 
בזה  הוועדה לבחירת שופטים(, התשמ"ד-11984, אני מודיעה 
את  להסיר  מבקשת  מאירסון2,  טל  הדין  עורכת  המועמדת,  כי 

מועמדותה. 

י"ט בחשוון התשע"ו )1 בנובמבר 2015(
)חמ 3-1803-ה1(

                                                 איילת שקד
                                              שרת המשפטים

                                   יושבת ראש הוועדה לבחירת שופטים
ק"ת התשמ"ד, עמ' 2870; התשס"ז, עמ' 882.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 418.  2

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

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   9 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשמ"ד-11984,  משולב[, 
בית משפט  רון, שופטת של  עינת  בזה את  אני ממנה  העליון, 
ג'  מיום  מרכז,  במחוז  בתי משפט השלום  לנשיאה של  שלום, 

בחשוון התשע"ו )16 באוקטובר 2015(. 

כ"ח בתשרי התשע"ו )11 באוקטובר 2015(
)חמ 3-60-ה6(

איילת שקד  
   שרת המשפטים

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

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

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   9 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשמ"ד-11984,  משולב[, 
העליון, אני ממנה בזה את דורון פורת, שופט של בית משפט 

ג'  מיום  צפון,  במחוז  השלום  משפט  בתי  של  לנשיא  שלום, 
בחשוון התשע"ו )16 באוקטובר 2015(. 

כ"ח בתשרי התשע"ו )11 באוקטובר 2015(
)חמ 3-60-ה6(

איילת שקד  
   שרת המשפטים

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה 
שלום,  משפט  בית  של  שופטת  עמית-אניסמן,  מיכל  את  בזה 
ב' בחשוון  לרשמת של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, מיום 

התשע"ו )15 באוקטובר 2015(. 

ב' בחשוון התשע"ו )15 באוקטובר 2015(
)חמ 3-64-ה1(

מרים נאור  
   נשיאת בית המשפט העליון

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"א, עמ' 928.  1

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה 
לרשם  שלום,  משפט  בית  של  שופט  טפרברג,  דניאל  את  בזה 
 של בית המשפט המחוזי בירושלים, מיום ב' בחשוון התשע"ו

)15 באוקטובר 2015(. 

א' בחשוון התשע"ו )14 באוקטובר 2015(
)חמ 3-64-ה1(

מרים נאור  
   נשיאת בית המשפט העליון

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"א, עמ' 928.  1

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה 
בזה את גאולה לוין, שופטת של בית משפט שלום, לרשמת של 

בית המשפט המחוזי בבאר שבע.

א' בחשוון התשע"ו )14 באוקטובר 2015(
)חמ 3-64-ה1(

מרים נאור  
   נשיאת בית המשפט העליון

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"א, עמ' 928.  1

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובאישור שרת המשפטים, אני ממנה 

 
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

 
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"א, עמ' 928.  1
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בזה את עמית כהן, שופט של בית משפט שלום, לרשם של בית 
המשפט המחוזי בבאר שבע, מיום ד' בשבט התשע"ו )14 בינואר 

 .)2016

א' בחשוון התשע"ו )14 באוקטובר 2015(
)חמ 3-64-ה1(

מרים נאור  
   נשיאת בית המשפט העליון

מינוי שופט לבית המשפט לענייני משפחה 
לפי חוק בתי המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ב( לחוק בית המשפט לענייני 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשנ"ה-11995,  משפחה, 
משפט  בית  של  שופט  שלו,  בן  את  בזה  ממנה  אני  העליון, 

השלום לדון בבית משפט לענייני משפחה.

ב' בחשוון התשע"ו )15 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2666-ה1(

איילת שקד  
   שרת המשפטים

ס"ח התשנ"ה, עמ' 393; התשס"ז, עמ' 382.  1

הודעה על אצילת סמכות 
לפי חוק–יסוד: הממשלה

הממשלה1,  לחוק–יסוד:  33)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בחוק  סמכויותיי  את  והאדריכלים  המהנדסים  לרשם  אצלתי 
המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-21958, לפי הסעיפים כמפורט 

להלן:

9)א()2(

9)א()3( - למעט התקנת תקנות

9)א()4(

9)א1(

11)א( - למעט התקנת תקנות

.20

י"א בתשרי התשע"ו )24 בספטמבר 2015(
)חמ 3-17-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
   שר הכלכלה

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ס"ח התשי"ח, עמ' 108; התשנ"ב, עמ' 37.  2

 הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רב
עיר במעלות 

לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, 
התשס"ז-2007

הדת  שירותי  לתקנות   15 תקנה  לפי  סמכותה,  בתוקף 
היהודיים )בחירות רבני עיר(, התשס"ז-12007 )להלן - התקנות(, 
כי  במעלות  עיר  רב  לבחירת  הבחירות  ועדת  בזה  מודיעה 
המועד לבחירת רב עיר במעלות נקבע ליום חמישי, כ"ח בכסלו 
התשע"ו )10 בדצמבר 2015(, בין השעות 14.00 ו–16.00 באולם 

הישיבות שבבניין העירייה, רח' בן גוריון 1, מעלות.
 

ק"ת התשס"ז, עמ' 1150.  1

תשומת הלב מופנית לתקנה 17)א( לתקנות הקובעת כי "מי 
את  הבחירות  לוועדת  להציג  רשאי  עיר  לרב  להיבחר  שכשיר 
לפני מועד הבחירות,  ימים  יאוחר מ–14  לא  מועמדותו בכתב 
יאוחר  לא  הבוחרת,  האסיפה  מחברי  שלושה  רשאים  וכן 
ואולם  בכתב,  לכך  שהסכים  מועמד  להציג  האמור,  מהמועד 
מי שנבחר לחבר בוועדת הבחירות לא יהיה מועמד לרב עיר 

באותן בחירות".

רשאים  לתקנות,  ו–5   4 בתקנות  כאמור  כשירות,  בעלי 
להיות מועמדים לתפקיד רב העיר במעלות.

את טופסי המועמדות ניתן להוריד מאתר המשרד לשירותי 
דת בכתובת www.dat.gov.il, תחת הכותרת טפסים והנחיות - 

טופסי מחלקת רבנות ונישואין.

ניתן  התקנות,  לפי  כשירות,  מסמכי  בצירוף  מועמדות 
להגיש בתוך המועד הקבוע בתקנה 17 כאמור, עד יום חמישי, 
י"ד בכסלו התשע"ו )26 בנובמבר 2015(, במעטפה סגורה לידי 
מרכז ועדת הבחירות, הרב חזקיהו סאמין, רח' כנפי נשרים 7, 

גבעת שאול, ירושלים, בימים א' עד ה', בשעות 8.30 עד 14.00.

כ"ג בחשוון התשע"ו )5 בנובמבר 2015(
)חמ 3-44-ה1(

זבדיה כהן  
יושב ראש ועדת הבחירות  

   לרב עיר במעלות

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות 
המקומית בטייבה

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965, 
ולפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 

וכהונתם(, התשל"ה-1975

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
המקומיות  הרשויות  לחוק  7)ב()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-21975, נמסרת 
המקומית  הרשות  לראש  הבחירות  תוצאות  על  הודעה  בזה 

טייבה שנערכו ביום ז' בחשוון  התשע"ו )20 באוקטובר 2015(:

הכשרים  הקולות  ומספר  שאושרו  המועמדים  שמות   )1(
כמפורט  הם  ובאחוזים  במספרים  מהם  אחד  לכל  שניתנו 

להלן:

טור א'
שם המועמד

טור ב'
הקולות הכשרים 

במספרים

טור ג'
הקולות הכשרים 

באחוזים

6,32530.33חאג יחיא חוסני

מסארוה מנצור 
שועאע

10,83751.97

3,69017.70מצארוה וליד

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא  21,396;

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא    )3(
;20,852

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1

ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשס"א, עמ' 19.  2
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טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר הקולות 

הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

8600צדק אלטייבהף

320אלתג'ירפא

7710אלאסלאחצא

1450אראדת בלבדק

1,4811קוות אלטייבהקט

הרשות  בתחום  שהצביעו  הבוחרים  של  הכולל  המספר   )2(
המקומית הוא  20,991;

המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא    )3(
;20,991

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 0;  )4(

הם  רשימה  חברי המועצה מכל  שמות האנשים שנבחרו   )5(
כמפורט להלן:

טור א'
טור ב'אותיות הרשימה

1.  עאזם טארקאט

1.  גאבר חאתםגא

1.  יאסין סאמידו

2.  עאזם שחאדה

1.  ג'אבר סעדחם

2.  עאזם אחמד

1.  עבד אל קאדר עבד אל ראזקיא

1.  גבארה חוסניכט

1.  עבד אל קאדר מוהנדלא

1.  מצארוה חיכמתמט

1.  חביב ניהאיהנט

1.  גבארה עבד אלחכיםעא

2.  גבארה רפעת

1.  גאבר מוחמדעט

1.  יאסין עליקט

י"ד בחשוון התשע"ו )27 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2150-ה1(

מרדכי ברקוביץ  
   מנהל הבחירות לטייבה

המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא  544;  )4(

מסארוה  הוא  הרשות  לראש  שנבחר  המועמד  של  שמו   )5(
מנצור שועאע.

י"ד בחשוון התשע"ו )27 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2150-ה3(

מרדכי ברקוביץ  
   מנהל הבחירות לטייבה

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות 
המקומית טייבה

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק  71)א(  סעיף  לפי 
על  הודעה  בזה  נמסרת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
טייבה שנערכו  למועצת הרשות המקומית  תוצאות הבחירות 

ביום ז'  בחשוון התשע"ו )20 באוקטובר 2015(:

שאושרו,  המועמדים  רשימות  של  וכינוייהן  אותיותיהן   )1(
מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר 
אחת  כל  זכתה  שבהם  המנדטים  ומספר  המועמדים 

מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:

טור א'
אותיות 
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר הקולות 

הכשרים

טור ד'
מספר 

המנדטים

1,5481אלטייבהאט

הרשימה אל
המאוחדת למען 

טייבה

9050

1,2281אלאמלגא

אלתחאלוף דו
אלוטיבאוי

1,7102

2,3432אלהודא ואלנורחם

אלתעאוין יא
ואלאיח'א

1,3871

1,0771כפאח אלטייבהכט

1,1771אלפלאחלא

1,3271מ'גד אלטייבהמט

250אלעהד אלגדידן

1,4511נדאא אלטייבהנט

7370אלשורוקסא

1,5642עמל ואמלעא

עדאלת עט
אלטייבה

1,2231

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.  1
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המועצה  השרון,  חוף  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה   )3(
האזורית חוף השרון, שפיים 60990, טל' 09-9596505, פקס 

.09-9596573

ד' בתמוז התשע"ה )21 ביוני 2015(
)חמ 3-697-ה4(

                                                   שוקי אמרני
                                      המנהל הכללי של משרד הפנים

                                ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

 הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית 
להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור - 

 תמ"א 10/ד/1/10 - תכנית מיתאר ארצית 
למיתקנים פוטו–וולטאיים, שינוי מס' 1
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 

נמסרת בזה הודעה, כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, 
 ,)2015 ביולי   7( התשע"ה  בתמוז  כ'  מיום   ,584 מס'  בישיבתה 
ארצית  מיתאר  תכנית  10/ד/1/10:  תמ"א  העברת  על  החליטה 
התכנית(,   - )להלן   1 מס'  שינוי  פוטו–וולטאיים,  למיתקנים 
להערות הוועדות המחוזיות לפי סעיף 52 לחוק התכנון והבנייה, 

התשכ"ה-11965, ולהשגות הציבור.

מטרות התכנית:

ביטול מגבלת תוקף תמ"א 10/3/10 - תכנית המיתאר הארצית   .1
למיתקנים פוטו–וולטאיים )להלן - התכנת הראשית(;

הארכת תוקף תכניות שאושרו מכוחה של התכנית הראשית;  .2

בייעוד  פוטו–וולטאי  למתקן  היתר  למתן  אפשרות  הוספת   .3
של בית עלמין;

ההיתר  מתן  לשלב  ביחס  מפורטות  לתכניות  הוראות   .4
למיתקן פוטו–וולטאי.

תחום התכנית: התכנית תחול על כל שטח המדינה.

מקום הצגת התכנית: התכנית האמורה, נמצאת בארכיב מינהל 
התכנון, משרד הפנים, קריית בן גוריון, רח' קפלן 2, ירושלים, טל' 
02-6701556/446, ובארכיבי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה:

מחוז הצפון, בניין סיטי 1, אזור תעשייה ג', רח' מעלה יצחק 29, 
נצרת עילית, טל' 04-6508553;

מחוז חיפה , רח' פל-ים 15א, מבנה ב', קריית הממשלה, חיפה, 
טל' 04-8633451/2;

מחוז המרכז, רח' הרצל 91, ת"ד 150, רמלה, טל' 08-9788459/61;

מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל אביב, 
טל' 03-7632603;

טל'  ירושלים,   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,   מחוז 
;02-6290263

4, קריית הממשלה, באר שבע, טל'  מחוז הדרום, רח' התקווה 
.08-6263791

ובשעות  בימים  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מראש.  ובתיאום  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
הפנים  משרד  של  האינטרנט  באתר  לקבל  ניתן  נוסף   מידע 

.http://www.moin.gov.il

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.

 הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית 
מס' תת"ל/67 - חניון חנה וסע שפיים

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–77  76ג)1(  לסעיפים  בהתאם 
לתכנון  הארצית  הוועדה  בזה  מודיעה  התשכ"ה-11965, 
ולבנייה של תשתיות לאומיות )להלן - הוועדה הארצית(, כי 
בישיבתה מיום י"ח באדר התשע"ה )9 במרס 2015(, החליטה על 
הכנת תכנית לתשתית לאומית מספר תת"ל/67 חניון חנה וסע 

שפיים )להלן - התכנית(.

ממערך  חלק  המהווה  משולב  תחבורה  מרכז  התכנית:  תיאור 
חניוני "חנה וסע" והנתיבים המהירים המתוכנן במטרופולין תל 

אביב וסביבתו. 

בסמוך  ימוקם  מתח"מ(   - )להלן  המשולב  התחבורתי  המרכז 
 541 מס'  דרך   ,20 מס'  דרך  בין  התחום  בשטח  שפיים,  למושב 

ודרך מס' 2. 

המתח"מ יספק אמצעי תחבורה ציבורית עתירת נוסעים ברמת 
שירות גבוהה לציבור הנוסעים מצפון המטרופולין לתל אביב, 
ויכלול חנייה חינם וקווי אוטובוס )שאטל( בנתיב מהיר למוקדי 
הקיימת  החוף  מסילת  לאורך  חדשה  רכבת  תחנת  הביקוש, 

ותחנות נוספות לקווי אוטובוסים בין–עירוניים.

שירותים אלה יינתנו במבנה חנייה בן ארבע קומות, המקושר 
באמצעות רמפות גישה וגשרים למערכת התחבורה סביבו.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מרחב תכנון מחוזי: מרכז; 
מרחב תכנון מקומי: חוף השרון.

בתחום  הכלולים  החלקות  וחלקי  החלקות  הגושים,  רשימת 
התכנית:

חלקי חלקות גוש בשלמות/ חלקי גוש מוסדר

3 חלקי 8931

10 ,6 ,5 חלקי 8933

3 חלקי 8934

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. במקרה 
המסומן  לבין  והחלקות  הגושים  רשימת  בין  אי–התאמה  של 

בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית שתאפשר הקמת מרכז 
"חנה  ומתחם  רכבת  תחנת  הכולל  )מתח"מ(  משולב  תחבורתי 

וסע" במבנה בן 4 קומות.

הפנים:  משרד  של  האינטרנט  באתר  מפורסמת  זו  הודעה 
www.moin.gov.il תחת הכותרת "תכנון ובנייה" ---< "תכניות 

עררים ופרוטוקולים" ---< "הודעות בענייני תכנון ובנייה".

זו  להודעה  הנלווה  בתשריט  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
במשרדי הוועדות הרשומות להלן, בימים ובשעות שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל:

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

פקס 02-5697997;

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

;08-9788418
 

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הרואה  אחר,  תכנוני  פרט  בכל  או  בקרקע,  המעוניין  כל 
הערותיו  את  להגיש  רשאי  התכנית  ידי  על  נפגע  עצמו  את 
זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  לתכנית  והשגותיו 
משרד  ולבנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  למזכיר  בעיתונות 
הפנים, ת"ד 6158, ירושלים 9195016. הפנייה למועצה הארצית 
התקשרות  פרטי  ותכלול  העתקים  בשלושה  בכתב,  תהיה 
אלקטרוני(.  דואר  נייד,  טלפון  פקס,  טלפון,  )כתובת,  מלאים 
היא  שעליהן  העובדות  את  המאמת  בתצהיר  תלווה  הפנייה 
מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך 

לכך בחוק או על פיו. 

ג' באלול התשע"ה )18 באוגוסט 2015(
)חמ 3-697-ה2(

בינת שורץ-מילנר  
מנהלת מינהל התכנון  

ממלאת מקום יושב ראש המועצה   
הארצית לתכנון ולבנייה  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 

בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 

1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,102-0055277
בזה  מוסרת   ,1991 עמ'  התשע"ה,   ,6944 הפרסומים 
 - )להלן  שמש  בית  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(, 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
לצורך ציבורי של דרכים, שטחים ציבורים פתוחים, שטחי 

ציבור עם מיתקן הנדסי ומבני ציבור.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בבית שמש, ששטחה 777,205 מ"ר, המזוהה   
כגושים וחלקות לפי הרשימה הזו:

ייעודשטח )מ"ר(חלקהגוש

דרך34270274

דרך32,202

ייעודשטח )מ"ר(חלקהגוש

דרך3429221135

דרך2415,122

דרך251,526

פארק/גן ציבורי2616,992

שטח ציבורי פתוח4

דרך27776

פארק/גן ציבורי4,867

שטח ציבורי פתוח356

שביל367,909

דרך203,585

שטח לבנייני ציבור133,084

פארק/גן ציבורי60,697

ספורט ו/או נופש9,747

שטחים פתוחים226,811

שטח ציבורי פתוח68,464

מרכז תחבורה2,530

דרך371,832

פארק/גן ציבורי178

שטחים פתוחים1,257

שטח ציבורי פתוח11

דרך345185307

שטחים פתוחים12

דרך6354

שטחים פתוחים818

דרך7242

פארק/גן ציבורי3,990

דרך46691

פארק/גן ציבורי2,926

שטחים פתוחים3,220

שטח ציבורי פתוח273

דרך534,831

שטחים פתוחים186

דרך541,196

כ"ח בתשרי התשע"ו )11 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

משה אבוטבול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בית שמש  

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בש/158, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
4788, התשנ"ט, עמ' 4925, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  שמש  בית  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרכים, 
שטחים ציבוריים פתוחים, כיכר שכונתית, שטח לשיקום 

נופי, חניה ציבורית ומבני ציבור.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בבית שמש, ששטחה 567,801 מ"ר, המזוהה   
כגושים וחלקות לפי הרשימה הזו:

ייעודשטח )מ"ר(חלקהגוש

דרך34281156

דרך225,885

דרך21171

דרך3429421,050

דרך3134,819

שטח לבנייני ציבור53,060

שטח ציבורי פתוח47,784

חניה ציבורית726

שיקום נופי17,257

כיכר עירונית5,844

דרך11300

דרך1290

דרך342952526

דרך43,695

ייעודשטח )מ"ר(חלקהגוש

דרך3429552,124

דרך6167,949

שטח לבנייני ציבור54,090

שטח ציבורי פתוח22,738

שיקום נופי24,790

כיכר עירונית2,192

דרך732

דרך8783

דרך3429671,840

א' באלול התשע"ה )16 באוגוסט 2015(
)חמ 3-2(

משה אבוטבול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בית שמש  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,590 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
1475, התשכ"ח, עמ' 2246, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חלק   ,6974 כגוש  המזוהה  בתל–אביב-יפו,  קרקע  חטיבת   
מחלקה 7, בשטח של כ–1,240 מ"ר מתוך 39,899 מ"ר, וחלק 

מחלקה 10, בשטח של כ–240 מ"ר מתוך 16,356 מ"ר.

ט"ו באלול התשע"ה )30 באוגוסט 2015(
)חמ 3-2(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/7/1209, 
הפרסומים 2407, התשל"ח, עמ' 1011, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' שטמפפר, גוש 6355, ח"ח   
444, בשטח של 79 מ"ר; הייעוד: דרך.

ב' בחשוון התשע"ו )15 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/3/1002ב, 
הפרסומים 1722, התשל"א, כמ' 1751, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' שטמפפר, גוש 6355, ח"ח   
83, בשטח של 113 מ"ר; הייעוד: דרך.

ב' בחשוון התשע"ו )15 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/17/1209, 
הפרסומים 2611, התש"ם, עמ' 1217, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' שטמפפר, גוש 6355, ח"ח   
373, בשטח של 41 מ"ר; הייעוד: דרך.

ב' בחשוון התשע"ו )15 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' שטמפפר, גוש 6355, ח"ח   
85, בשטח של 102 מ"ר; הייעוד: דרך.

ב' בחשוון התשע"ה )15 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/17/1209, 
הפרסומים 2611, התש"ם, עמ' 1217, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' שטמפפר, גוש 6355, ח"ח   
371, בשטח של 100 מ"ר; הייעוד: דרך.

ב' בחשוון התשע"ה )15 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/17/1209, 
הפרסומים 2611, התש"ם, עמ' 1217, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' שטמפפר, גוש 6355, ח"ח   
353, בשטח של 107 מ"ר; הייעוד: דרך.

ב' בחשוון התשע"ו )15 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/3/1002ב, 
הפרסומים 1722, התשל"א, עמ' 1751, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,6387 גוש  קיימת,  קרן  רח'  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
חלקה 138, בשטח של 65 מ"ר; הייעוד: דרך.

ב' בחשוון התשע"ו )15 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  משמ/53)גז(, 
הפרסומים 3494, התשמ"ח, עמ' 164, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  לוד  עמק  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 
כמשמעותו  ציבורי  לצורך  )או  ציבור  מבני  של  ציבורי 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

גוש  )לשעבר   38  ,37 ח"ח   ,6876 גוש  ביגל,  קרקע  חטיבת   
6462(, ששטחה 33,783 מ"ר.

ל' בתשרי התשע"ו )30 בספטמבר 2015(
)חמ 3-2(

דוד יפרח  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עמק לוד  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/17/1209, 
הפרסומים 2611, התש"ם, עמ' 1217, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' שטמפפר, גוש 6355, ח"ח   
374, בשטח של 157 מ"ר; הייעוד: דרך.

ב' בחשוון התשע"ו )15 באוקטובר 2015(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/21/1201, 
הפרסומים 1905, התשל"ג, עמ' 1330, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  ירושלים
 

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

1032010010  
 שם התכנית: תוספת קומה על בנין מאושר 

 טור, ירושלים.בשכ' א
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית 

 7 תשריט  51 גרסת: הוראות  1592010515מס': 
 חלוקהללא איחוד ו איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2700 ביטול
 92 ביטול
 9011 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1122מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירושלים   .

 טור,המזרחי של הרח',שכ' א צפון רח' אל כילה,בצד
 ירושלים.

 X: 223561קואורדינטה 
 Y: 632310קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקות במלואן: , לא מוסדר, 01989גוש: 

 

 מגרשים:
 9011בהתאם לתכנית  5

 

 מטרת התכנית:
 תוספת קומה מעל בנין קיים בשכ' א טור.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ממגורים מיוחד למגורים ב'.. שינוי ייעוד שטח 5
 קביעת הבינויים הבאים בשטח: .2

 תוספת בינוי לקומה ג' לשם תוספת יח"ד אחת. א.

יח"ד  5תוספת קומה עליונה )חלקית( לשם יצירת  ב.
 חדשות.

קומות מעל קומת  0הגדלת מס' הקומות המרביים מ  .0
 קומות )קומה רביעית חלקית(. 4מרתף חלקית ל 

מ"ר  819הבניה המרביים למגורים ל . הגדלת שטחי 4
מ"ר שטחי  249מ"ר שטחים עיקריים ו 919מתוכם 
 שירות, 

 יח"ד. 7ל  1הגדלת מס' יח"ד מ  .1
 . קביעת הוראות בינוי ופיתוח.9
 קביעת הוראות למימוש התכנית. .7

 קביעת הוראות בגין גדר להריסה. .9
 קביעת הוראות בגין עצים להעתקה ו או לשימור. .8

 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. .51
 

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  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 

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

 לפון: ט 8515015ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-9281290

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 
 12-9289955טלפון: 

 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

  1030810010מס':
הרחבת יח"ד קיימות  00ברגמן אליעזר  שם התכנית:

 יח"ד חדשות 8והוספת 
לחוק התכנון  98הודעה, בהתאם לסעיף נמסרת בזה 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית 

 51 תשריט  59 גרסת: הוראות  1590497515מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5142 ביטול
 92 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1122 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 50יישוב: ירושלים רחוב: ברגמן אליעזר 

 X: 217350קואורדינטה 
 Y: 360625קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .84חלקות במלואן: , מוסדר, 01599גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 4קומות על גבי בניין קיים לצורך תוספת  2תוספת 

 יח"ד.
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 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן: .5

 לאזור מגורים ג'. 5מאזור מגורים 
 קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן: .2

o  ,קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומת קרקע
 לשם תוספת מחסנים.

o ,ג ב, קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומות א 
לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהם  

 בהתאם לנספח בינוי.      
o  קומות מעל הבניין לשם  2קביעת בינוי לתוספת

ידות דיור חדשות, בהתאם לנספח יח 4תוספת 
 בינוי.

o ין, יקביעת בינוי לתוספת מעלית בכל קומות הבנ
 בהתאם לנספח הבינוי.

 קביעת קווי בניין לבניה , כאמור. .0
 5822.11הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל .4

מ"ר שטחים עיקריים ו 5489.51מ"ר )מתוכם 
 מ"ר שטחי שירות(. 420.91

 51 יחידות דיור ל  9הגדלת מספר יחידות הדיור מ .1
 יחידות דיור.

 קומות.      9קומות  ל 4הגדלת מספר קומות, מ .9
 קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור. .7
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר  .9

 בנייה בשטח.
 קביעת הוראות בגין גדרות וחריגות בנייה להריסה. .8

 קביעת הוראות בגין עצים לעקירה  ולשימור. .51
 

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

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

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

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

 טלפון:  8515015ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה . 12-9281290

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 
 12-9289955טלפון: 

 

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

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

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

  1220001010מס':
 הגדלת זכויות בנייה, בית חנינה, ירושלים שם התכנית:

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

לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית 

 8 תשריט  55 גרסת: הוראות    1227559515מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 92 ביטול
 / א0419במ/  ביטול

 / א1122מק/  כפיפות
 51תמא/  כפיפות
 / ב1599 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירושלים רחוב: ח'ליל א סכאכיני   .

השטח הנמצא בין רח' ח'ליל א סכאכיני לבין רח' פיידי 
 אל עלמי, בית חנינה.

 X: 221900קואורדינטה 
 Y: 637650קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .95חלקות במלואן: , לא מוסדר, 01951גוש: 

 

 מטרת התכנית:
קומות חניה ושירות  2קומות מעל  7. הקמת בניין בן 5

 יח"ד. 58תת קרקעיות. סה"כ 
. הפרשת שטח ציבורי פתוח לצורך הקמת גינה 2

 ציבורית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד ודרך  5. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים 5

מאושרת לאזור מגורים ג', דרך מאושרת ושטח 
 ציבורי פתוח.

עבור בנין  . הריסת הבניין הקיים וקביעת הוראות בינוי2
 יח"ד. 58מגורים חדש הכולל 

 4070.91. קביעת שטחי בנייה מירביים בהיקף של 0
 2192.11 שטח עיקרי ו 2055.91מ"ר, מתוכם 

 שטחי שירות הכוללים שטחי חניה תת קרקעית.
 . קביעת קווי בנין מרביים.4
 . קביעת הוראות בעניין עצים לעקירה.1
 יח"ד. 58 . קביעת מספר יחידות הדיור ל9
קומות מעל קומת חניה  7. קביעת מספר קומות ל 7

 ושירותים תת קרקעיות.
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית9
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה8

 

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 

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

ז בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחו
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 טלפון:  8515015ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-9281290

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 
 12-9289955טלפון: 

 

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

ת שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות את העובדו
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

  1223000010מס':
 תוספת יח"ד לבניין מגורים קיים  שם התכנית:

 בבית צפפה
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית 

 9 תשריט  51 גרסת: הוראות  1229078515מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 0091 ביטול
 92 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1122מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירושלים   .

 לרח' דב יוסף.שכונת בית צפפה, ממערב 
 X: 218783קואורדינטה 
 Y: 628148קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .515חלקות במלואן: , מוסדר, 01279גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תוספת בנייה בבניין מגורים קיים בשכונת בית צפפה, 

 ממערב לרח' דב יוסף.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 ב'.לאזור מגורים  1שינוי ייעוד מאזור מגורים  .5
 קביעת בינוי עבור תוספות לשם הרחבה. .2
 קביעת קווי בניין חדשים לבנייה, כאמור. .0
וחצי  4וחצי קומות ל 2הגדלת מספר הקומות מ .4

 קומות.
 יח"ד. 7 יח"ד ל0הגדלת מס' יח"ד מ .1
 קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה כאמור. .9
 קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. .7
 קביעת הוראות בגין הריסה. .9

מ"ר מהם  5142.95קביעת שטחי בינוי בהיקף של  .8
מ"ר שטחי  017.78מ"ר שטחים עיקריים ו  701.12
 שירות.

 קביעת הוראות בנוגע לעצים לשימור ולעקירה. .51
 

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

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

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

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

 טלפון:  8515015ירושלים  5ירושלים, שלומציון 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-9281290

ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 
 12-9289955טלפון: 

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

  1020218010מס':
, 22תוספת בנייה ברח' משעול הקורנית  שם התכנית:

 רמות, ירושלים.
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 – והבניה, התשכ"ה
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית 

 4 תשריט  1 גרסת: הוראות  1020214515מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 ו הרשאותהיתרים א

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5995 ביטול
 2944 ביטול
 2117 ביטול
 92 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1122מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 21יישוב: ירושלים רחוב: משעול הקורנית 

 אזור מגורים בשכונת רמות, ירושלים.
 X: 218295קואורדינטה 
 Y: 635478קואורדינטה 
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 גושים וחלקות:
 .70חלקות במלואן: , מוסדר, 01724גוש: 

 

 מגרשים:
 2117בהתאם לתכנית  1צ

 2944בהתאם לתכנית  11
 5995בהתאם לתכנית  59

 

 מטרת התכנית:
 , רמות, ירושלים.21תוספת בנייה ברח' משעול הקורנית 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד למגורים א'. 1מגורים . שינוי מאזור 5
 . קביעת השימושים המותרים למגורים.2
 . קביעת הוראות בנייה:0

 א. הרחבת שטחים בכל המפלסים בבית.
 . שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בניין מירביים.4
. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 1

 בנייה בשטח.
 התכנית.. קביעת שלבי ביצוע למימוש 9
 041.59מ"ר, מתוכם  099.70. קביעת סך השטחים ל 7

 מ"ר שטח שירות. 45.11מ"ר שטח עיקרי ו 
 . קביעת הוראות בגין הריסות.9
 . קביעת הוראות בגין עצים לשימור והעתקה.8

 . הכשרת עבירת בנייה.51
 

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

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

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

למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז  תונים,יבע
 טלפון:  8515015ירושלים  5ירושלים, שלומציון 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-9281290
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

 12-9289955טלפון: 
 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

08101 
תוספת קומה על מבנה קיים והרחבתו  התכנית:שם 

 קומות , אבו טור 0והקמת מבנה מגורים בן 
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
   54109מקומית מס': 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 / א5994 ביטול
 92 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1122 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירושלים   .

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:לא 

 .4חלקות במלואן:  28890גוש: 
 .10, 28חלקי חלקות:  28891גוש: 

 X: 222350קואורדינטה 
 Y: 630275קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
תוספת קומה מעל מבנה קיים והרחבתו והקמת מבנה 

 קומות מעל קומת חניה. 0מגורים בן 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
ביצוע עבודות עפר  וזכות 9. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5

 לאזור מגורים ב' ולדרך מוצעת.
קומות מעל לקומת  0. קביעת בינוי עבור בניין חדש בן 2

 חניה ועבור תוספת קומה מעל בנין קיים והרחבתו.
 495.07בהיקף של . קביעת שטחי בנייה במבנה א' 0

 09.42 מ"ר שטחים עיקריים ו 444.81מ"ר, מהם 
חי בנייה במבנה ב' מ"ר שטחי שירות. וקביעת שט

מ"ר  292.95מ"ר, מהם  484.79בהיקף של 
 מ"ר שטחי שירות. 255.81 שטחים עיקריים ו

מ"ר , מהם  879.50סך קביעת שטחי בנייה בהיקף של 
מ"ר שטחי  249.07מ"ר שטחים עיקריים ו 727.79

 שרות.
 . שינוי קווי הבנין וקביעת קווי בנין חדשים.4
יח"ד,  0יח"ד, מבנה ב'  0ה א' מבנ . קביעת מס' יח"ד 1

 יח"ד. 9סה"כ 
קומות במבנה  0 . הגדלת מספר הקומות וקביעתם ל9

 קומות במבנה ב' מעל קומת חניה עילית. 0 א' ו
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.7
 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה.9
 . קביעת הוראות בגין מבנים, גדרות ומדרגות להריסה.8

 קביעת הוראות בגין עצים לשימור, העתקה ועקירה.. 51
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 7159ובילקוט הפרסומים  51/11/2151

 .54/14/2151, בתאריך 4991עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 12-9281290טלפון:  8515015
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 12-9289955טלפון: 
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 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט

 
 

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

 א /02008מס':
 שינוי ייעוד קרקע למגורים ב '  שם התכנית:

 הכשרת בנייה ותוספת בנייה בשכונת שרפת
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 א   /52784מקומית מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 4112 ביטול
 92 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1122מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שכונת שרפאת ,, ירושלים רחוב: שרפת יישוב:

 הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 

 גושים וחלקות:
 , לא מוסדר.01854גושים בחלקיות: 

 X: 218125קואורדינטה 
 Y: 627750קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד קרקע למגורים ב' , הכשרת בנייה ותוספת 

 בנייה בשכונת שרפת בירושלים.
 

 התכנית:עיקרי הוראות 
 מיוחד למגורים ב'. 5. שינוי ייעוד מאזור מגורים 5
 . קביעת בינוי עבור תוספות לשם הרחבה.2
 085.85 . הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל0

מ"ר שטחים עיקריים ושטחי  001.17מ"ר ) מתוכם 
 מ"ר(.  19.04שירות 

 . קביעת קווי בנין חדשים.4
 יח"ד. 4 ל 5 . הגדלת מס' יחידות דיור מ1
 קומות. 2 קומות ל 5 . הגדלת מס' קומות מ9
 . קביעת שלבי ביצוע להקמת בנייה חדשה.7
. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 9

 בנייה בשטח.
 . קביעת הוראות בגין מבנה לשימור.8

 . קביעת הוראות בגין בנין / גדרות / ומחסנים / להריסה.51
 לעקירה ולשימור.. קביעת עצים  55

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 7109ובילקוט הפרסומים  51/11/2151

 .51/11/2151, בתאריך 1127עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

די: ועדה . וכן במשר12-9281290טלפון:  8515015
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 12-9289955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

  1101201010מס':
תוספת קומות ויחידות דיור לבניין קיים  שם התכנית:

 בשכונת ראס אל עמוד בירושלים
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 27 גרסת: הוראות  1171279515מקומית מס': 

 22 תשריט 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 2999 ביטול
 92 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1122 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ירושלים   .

דרום מערבית לדרך בית לחם הישנה, שכונת ראס אל 
 עמוד בירושלים.

 

 גושים וחלקות:
 .45, 22חלקי חלקות: , לא מוסדר, 28897גוש: 

 X: 223127קואורדינטה 
 Y: 630514קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 4קומות על קומה קיימת, ובנית אגף חדש בן  2תוספת 

 קומות
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מיוחד למגורים  1שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים . 5

 ב' ושביל עם זיקת הנאה.
 . קביעת בינוי לתוספת שתי קומות מעל הקומה הקיימת.2
 קומות מעל קומת חניה. 0ין בן י. קביעת בינוי לבנ0
 ן לבניה המוצעת כאמור.י. קביעת קווי בני4
 יח"ד. 4רבי ל . קביעת מספר יחידות הדיור המ1
 928.92רביים בתא שטח לקביעת שטחי הבניה המ. 9

 71.42מ"ר שטחים עיקריים, ו 955.11מ"ר בתוכם 
מ"ר שטחי 547.81מ"ר שטחי שירות עיליים ו

 שירות עבור קומת חניה.
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 . קביעת הוראות בגין סככה להריסה.7
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית.9
ים למתן קביעת הוראות בנוי ופיתוח וקביעת תנא .8

 היתר בנייה בשטח.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 7191ובילקוט הפרסומים  29/19/2151

 .29/19/2151, בתאריך 9811עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

וכן במשרדי: ועדה  .12-9281290טלפון:  8515015
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 12-9289955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

  1102302010מס':
 2הרחבת בית הכנסת ברחוב גבירצמן  שם התכנית:

 פסגת זאב ירושלים
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

ת מתאר , בדבר אישור תכני1965 –והבניה, התשכ"ה 
 29 גרסת: הוראות  1172982515מקומית מס': 

 21 תשריט 
 ללא איחוד וחלוקה יחוד וחלוקה:א

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 / א0910במ/  שינוי
 92 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 1122 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 1משה  יישוב: ירושלים רחוב: גבירצמן

בית יצחק" בשכונת פסגת  בית הכנסת "נחלת המזרח 
 זאב ירושלים

 

 גושים וחלקות:
 .77חלקות במלואן: , מוסדר, 01998גוש: 

 X: 223676קואורדינטה 
 Y: 636425קואורדינטה 

 

 מגרשים:
 / א0910בהתאם לתכנית במ/  99

 

 מטרת התכנית:
. תוספת קומת מרתף לשם בניית אולם תפילה, 5

 קידושים וספריה ועוד
 . תוספת בנייה בקומת בית הכנסת לצורך הרחבה.2
 . תוספת בנייה בקומת הגלריה והרחבת עזרת נשים.0
 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור מגורים שטח לבניני צבור לאזור 

 מגורים מבנים ומוסדות צבור.
 2.77קביעת בינוי לתוספת קומת מרתף במפלס  .5

 הקמת אולם תפילה, קידושים וספריה.לשם 
קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומת בית הכנסת  .2

 לשם הרחבת בית הכנסת.  1.11מפלס 
+ לשם 0.19קביעת בינוי לתוספות בנייה במפלס  .0

 הרחבת גלרית בית הכנסת ועזרת נשים.
 . קביעת קוי בנין לבניה כאמור.4
מתוכם מ"ר  990.59. קביעת סך שטחי הבניה ל1

מ"ר שטחי 54.88מ"ר שטחים עיקריים ו 999.57
 שרות.

 . קביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.9
 1.11קומות מעל מפלס  2קביעת מס' הקומות ל .7

 .1.11וקומה אחת מתחת למפלס 
 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. .9

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 7102לקוט הפרסומים ובי 11/19/2151

 .11/11/2151, בתאריך 1298עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 12-9281290טלפון:  8515015
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 12-9289955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

  1002301010מס':
 הגדלת זכויות בנייה בחלקה  שם התכנית:

 למגורים בואדי ג'וז
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

ת מתאר , בדבר אישור תכני1965 –והבניה, התשכ"ה 
 51 רסת: הוראות ג 1552971515מקומית מס': 

 55 תשריט 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 2908 ביטול
 92 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1122מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .. 54יישוב: ירושלים רחוב: א סאפא 
 רחוב אח'וואן א ספא, ואדי ג'וז
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 גושים וחלקות:
 .59חלקות במלואן: , מוסדר, 01124גוש: 

 X: 222479קואורדינטה 
 Y: 632760קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת זכויות בנייה במגרש למגורים להקמת בנין נוסף 

 יח"ד עם חניה ובריכה תת קרקעית. 52קומות ובו  4בן 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מהות התכנית: א. 

  5בניין 
 1.11קומות מעל ה 4קביעת בינוי לבניין חדש בן 

לשם בניית בניין בן  1.11 ות מתחת לושתי קומ
 יח"ד בהתאם למפורט בנספח הבינוי. 52

  2בניין 
קביעת בינוי לבניין קיים בן קומה אחת מעל ה

יח"ד,  2, בבנין 1.11 וקומה אחת מתחת ל 1.11
 בהתאם למפורט בנספח הבינוי

 לאזור מגורים ב'. 1שינוי ייעוד מאזור מגורים  ב.
מ"ר  2174הבניה בשטח וקביעתם להגדלת שטחי  ג. 

מ"ר שטח שרות( באופן 710עיקרי ו 5075)מתוכם 
 הבא:

מ"ר שטח  978 מ"ר שטח עיקרי ו5545 5בבניין 
 מ"ר. 5921 5שרות. סה"כ בבניין 

מ"ר שטח  24 מ"ר שטח עיקרי ו 201 2בבניין 
 מ"ר. 211 2שרות. סה"כ בבניין 

 2קומות ובבניין  4ל 5קביעת מס' הקומות בבניין  ד. 
 לקומה אחת.

 2 ל 2יח"ד ובבניין  52ל 5קביעת מס' יח"ד בבניין  ה. 
 יח"ד.  

 קביעת קווי בניין חדשים. ו. 
 קביעת הוראות בינוי ופיתוח בשטח התכנית.  ז. 
 קביעת הוראות בגין הריסה. ח. 
 קביעת הוראות בגין חניה. ט. 
 שימור והעתקה.קביעת הוראות בגין עצים לעקירה,  י. 

 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. יא. 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 7141ובילקוט הפרסומים  28/11/2151

 .25/11/2151, בתאריך 9120עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 12-9281290טלפון:  8515015
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 12-9289955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  ירושלים
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 

  1028282010מס':
, 03הרחבת יח"ד ברח' רמת הגולן  שם התכנית:

 רמת אשכול, ירושלים.
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 50 גרסת: הוראות  1524141515מקומית מס': 

 9 תשריט 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 5421 ביטול
 92 ביטול

 / ב1599 כפיפות
 / א1122מק/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 59יישוב: ירושלים רחוב: רמת הגולן 

 איזור מגורים בשכונת רמת אשכול, ירושלים.
 

 גושים וחלקות:
 .512חלקות במלואן: , מוסדר, 01241גוש: 

 X: 221029קואורדינטה 
 Y: 634373קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 , רמת אשכול, ירושלים.59הגולן הרחבת יח"ד ברח' רמת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מיוחד למגורים א'. 1. שינוי מאזור מגורים 5
 . קביעת השימושים המותרים למגורים.2
 . קביעת הוראות בנייה:0

+, עבור 0.19, 2.91א. הרחבת שטחים במפלסים 
 יח"ד המסומנת במס' )ב(, קיימת.

 בניין חדשים. . שינוי קווי הבניין וקביעת קווי4
. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 1

 בנייה בשטח.
 . קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.9
מ"ר סה"כ מתוכם  111.91. קביעת סך השטחים ל 7

 מ"ר שטח שירות. 78.41מ"ר שטח עיקרי,  479.21
. קביעת הוראות בגין הריסת מבנה, גדרות, מדרגות, 9

 חריגות בנייה.
 קביעת הוראות בגין עצים לשימור. .8

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 7141ובילקוט הפרסומים  22/11/2151

 .25/11/2151, בתאריך 9124עמוד 
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
ירושלים  5לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 

. וכן במשרדי: ועדה 12-9281290טלפון:  8515015
ירושלים   5מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, ככר ספרא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 12-9289955טלפון: 
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי:  הראל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 

  1201118022מס':
תוספת שטחים עבור  קניון מבשרת  שם התכנית:

 קירוי המרכז המסחרי
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית 

ת מתאר מקומית לתכנון ולבניה הראל מופקדת תכני
 51 תשריט  22 גרסת: הוראות  1201994512מס': 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 / א447הל/  שינוי

 

 הכלולים בתכנית ומקומם:השטחים 
 יישוב: מבשרת ציון   .

 מזרחית למחלף הראל )שוק הגשר(.דרומית
 X: 213950קואורדינטה 
 Y: 633750קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .4חלקי חלקות: , מוסדר, 01498גוש: 

 

 מגרשים:
 / א447בהתאם לתכנית הל/  2

 

 מטרת התכנית:
 תוספת שטחים עבור קירוי הקניון.

 

 קרי הוראות התכנית:עי
א. שינוי ייעוד קרקע משטח מסחרי למסחר, תעסוקה 

 ומבנים ומוסדות ציבור.
 ב. קביעת הוראות בינוי עבור קירוי הקניון.
 ג. תוספת זכויות בנייה עבור קירוי הקניון. 

 ד. תוספת זכויות בנייה לשימושים ציבוריים.
 ה. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

 הנחיות והוראות לבינוי הגג.ו. קביעת 
 ז. קביעת הנחיות בעניין הפקעה.

 ח. קביעת הוראות בעניין שלביות ביצוע.
 ט. קביעת הוראות בעניין נטיעות עצים.

 

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 יעוניין בקרקע, בבנמ
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

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

תונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז יבע
 טלפון:  8515015ירושלים  5 ירושלים, שלומציון

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 12-9281290
מבשרת  2מקומית לתכנון ולבניה הראל, שד החוצבים 

 12-1000521טלפון:  81911ציון 
 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 דלית זילבר
 יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים 
 

 
  מחוז  דרום

 
 מחוז: דרום, מרחבי תכנון מקומי:
  גלילית מחוז הדרום, בני שמעון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
1201828122  

 שם התכנית: מט"ש שוקת
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

תכנית מפורטת מס': לתכנון ולבניה בני שמעון, מופקדת 
 24 –תשריט  29 גרסת: הוראות  1271414921

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 594/ 12/ 55 שינוי
 011/ 12/ 7 שינוי

 04תמא/  פירוט
 0/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 20/ 54/ 4תממ/  כפיפות
 4/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות

 

  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 דרומית לצומת שוקת.

 X: 189901קואורדינטה 
 Y: 577797קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .5חלקי חלקות: , 2/511119גוש: 
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 לא מוסדר:
 .5 חלקי חלקות: 511119גוש: 
 .5חלקי חלקות:  511257גוש: 
 .5חלקי חלקות:  411101גוש: 

 גושים ישנים:
 .511119גוש ישן:    511119גוש נוכחי: 

 

 מגרשים:
 594/12/55בהתאם לתכנית  2115

 594/ 12/ 55בהתאם לתכנית  2
 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להגדלת הספיקה של מתקן 

 טיהור שפכים קיים
 

 אות התכנית:עיקרי הור
 . שינוי באופן חלוקת זכויות הבניה.5
 . קביעת שימושים, הנחיות ומגבלות בנייה.2
 . קביעת תנאים למתן התרי בנייה.0
 . קביעת הנחיות סביבתיות.4
. קביעת הוראות לעניין הקמה ותפעול של אתר 1

 קומפוסט בתחום המט"ש.
 

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

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

 ימים 11תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  511סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה 

 טלפון:  94511באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9290781

מקומית לתכנון ולבניה בני שמעון, בית קמה  בית קמה 
מחוזית  ועדה מקומית , 19-9217821טלפון:  91011

באר שבע , 4כנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה לת
 19-9290781טלפון:  94511

 

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

ויות לתכנית התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגד
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

1218000112  
 0מגרש   2משעול פסמון   2000 שם התכנית:

 שכונת נווה מדבר אילת
לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965התשכ"הוהבניה, 
 9 תשריט  7 גרסת: הוראות  1214008912מס': 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 580/ 10/ 2 שינוי
 515/ 12/ 2 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 1יישוב: אילת רחוב: פסמון 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .581חלקי חלקות:  41112גוש: 
 .4חלקות במלואן:  41558גוש: 
 .7, 5חלקי חלקות:  41558גוש: 

 X: 195085קואורדינטה 
 Y: 387875קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
המסדירה בנייה קיימת תכנונית תכנית זו מהווה מסגרת 

 שכונת נווה מדבר. 0מגרש  ,1בבית במשעול פסמון 
השינויים המוצעים בתכנית זו הינם: תוספת זכויות 

 תוספת שתי יחידות דיור בגודל  הגדרת קווי בנין, בנייה,
 מ"ר ושינוי הוראות בנייה לגבי גדרות. 11עד 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 תוספת זכויות בנייה: 

מ"ר, מוצע  251.21  01%מותר שטח עיקרי  . 5
 מ"ר. 278.1

 מ"ר. 90.77תוספת שטח עיקרי של 
 49.81מ"ר, מוצע  01.1מותר שטח שרות לחניה  . 2

 מ"ר שרות. 
מ"ר, למחסן, מקלט  55.8תוספת שטח שרות של 

 וחדר כביסה.
 מ"ר 029סה"כ מוצע 

 ,5 תוספת יח"ד: מאושר 
 יחידות דיור 0 מוצע 
כיסוי  בתכסית: במצב המאושר בהיתר בנייה שינוי 

 .01%קרקע מרבי 
  41%יהיה  במצב המוצע 

 מ' מכל צידי המגרש 4שינוי קווי בנין: מאושר: 
 מ', 0.7שינוי נקודתי ל צפוני מוצע : קו בנין קדמי

 מ', 2.1שינוי נקודתי ל מזרחי  קו בנין צדדי
 ס.אפשינוי נקודתי ל מערבי קו בנין צדדי

 הגדרות קווי בנין למצללה בחניה:
 צפוני למצללה בחניה מערבי וקדמיקווי בנין צדדי

 עפ"י המסומן בתשריט. אפס,
 הגדרות קווי בנין לבריכה וחדר מכונות:

 2.1 עפ"י המסומן בתשריט, קו בנין תחתי אחורי 
 מ'. 5.2 מערבי וקו בנין תחתי צדדי מ'

 הגדרת שטחים לחניה תחת מצללה:
 מ"ר, עפ"י המפורט בנספח בינוי. 09.1עד 

 שינוי בהוראות בינוי:
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חזית המגרש הפונה לרחוב המשולב  מאושר
 תהיה ללא גדרות.

תותר בנית גדרות בשילוב אבן לקט מקומית  מוצע
 וחומר קל.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9829ובילקוט הפרסומים  19/15/2151

 .15/52/2154, בתאריך 5441וד עמ
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 94511באר שבע  4לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

ן . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנו19-9290781טלפון: 
 טלפון:  ,אילת 5ובניה אילת, חטיבת הנגב 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 19-9097554
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר טוביה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  1280121101מס':
שם התכנית: פיצול מגרש מגורים , משפחת לביא , 

 אביגדור
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –והבניה, התשכ"ה 
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה באר טוביה מופקדת תכנית מפורטת 

 51 –תשריט  52 גרסת: הוראות  1248919959מס': 
 חוד וחלוקהללא אי איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 750ד/  שינוי
 0/ 524/ 10/ 9 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אביגדור   

, רחוב ראשי, 2707ב', גוש 22, מגרש 22חלק מחלקה 
 אביגדורמושב 

 X: 175690קואורדינטה 
 Y: 624445קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .2921גושים בשלמות: 
, 55, 51, 8, 9, 7, 9, 1, 4חלקות במלואן:  2707גוש: 

52 ,50 ,54 ,51 ,59 ,57 ,59 ,58 ,21 ,25 ,22 ,20 ,
24 ,21 ,29 ,27 ,29 ,28 ,01 ,05. 

, 51, 8, 9, 7, 9, 1, 4, 0, 2חלקות במלואן:  2709גוש: 
55 ,52 ,50 ,51 ,59 ,57 ,59 ,22 ,24 ,21 ,27 ,29 ,
28 ,01. 

 .25חלקי חלקות:  2709גוש: 
 

, 51, 8, 9, 7, 9, 1, 4, 0, 2חלקות במלואן:  2745גוש: 
55 ,52 ,50 ,54 ,51 ,59 ,57 ,59 ,58 ,21 ,25 ,22 ,20 ,
24 ,21 ,29 ,27 ,29 ,28 ,01 ,05 ,02 ,00 ,04 ,01 ,09 ,
07 ,09 ,08 ,41 ,45 ,42 ,40 ,41 ,47 ,48 ,11. 

 .49חלקי חלקות:  2745גוש: 
 

 מגרשים:
 0/524/10/9ב בהתאם לתכנית 22

 

 מטרת התכנית:
 2ב( ויצירת  22חלוקת מגרש מגורים קיים )מגרש מס' 

 ו 021יח"ד )תאי שטח  2הכוללים , מגרשי מגורים א'
יות בנייה ( יח"ד אחת בכל תא שטח. קביעת זכו025

 להלן. 2.2כמפורט בסעיף 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א.  קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים א' )תא 

מ"ר,  591מ"ר, מתוכם  251 ( ל 021שטח מס'
 המהווים שטח עיקרי.

ב.  קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים א' )תא 
המהווים  591מתוכם מ"ר,  291( ל025מס' שטח 

 שטח עיקרי.
 ג. קביעת הוראות לתשתיות, ותנאים למתן היתרי בנייה.

 

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

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
ט תכנוני אחר הרואה מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פר

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 11תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה 

 טלפון:  94511באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9290781

מקומית לתכנון ולבניה באר טוביה,   באר טוביה  טלפון: 
19-9110414 

 

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

רי נוהל בהתנגדויות לתכנית התכנון והבניה )סד
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

22/ 12/ 080 
 צפון שם התכנית: אתר לכריית חרסית ממשית

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 – והבניה, התשכ"ה

   548/ 12/ 21מפורטת מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות
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 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 09/ 511/ 12/ 51 שינוי
 511/ 12/ 51 שינוי

 54/ 4תממ/  כפיפות
 5/ 54תמא/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 54תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: דימונה   .

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות: , מוסדר, 08174גוש: 

 X: 207250קואורדינטה 
 Y: 545250קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 קביעת שטח למטרות כרייה.. 5
 .09/511/12/51. צמצום השטח המאושר לכריה בתכנית 2
 הסדרת פני השטח לאחר הכרייה.. 0

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 זור תעשייה מיוחד לכרייה וחציבה.שינוי ייעוד קרקע מא .5
 . שינוי ייעוד קרקע מכרייה וחציבה לשטחים פתוחים. 2
לכרייה ולהסדרת פני  . מתן הוראות וקביעת שלביות0

 השטח.
 . קביעת הוראות המאפשרות כריית חול.4
 . קביעת הנחיות סביבתיות.1
 . קביעת הוראות הנוגעות למערכת הביטחון.9

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9818ובילקוט הפרסומים  25/11/2151

 .14/15/2151, בתאריך 2114עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
 94511באר שבע  4לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 19-9290781טלפון: 
 טלפון:  9911דימונה  5ולבניה דימונה, שד הנשיא 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 19-9190592
 פתוחים לקהל, ובאתרובשעות שהמשרדים האמורים 

 . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  ירוחם
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

  1023820102מס':
, 010שם התכנית: מבנים ומוסדות ציבור במגרש מס' 

 ברח' חשמונאים, ירוחם
לחוק התכנון  98בזה הודעה, בהתאם לסעיף  נמסרת

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה ירוחם מופקדת תכנית מפורטת מס': 

 8 –תשריט  52 גרסת: הוראות  1029427952

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  ייה והרשאות:התרי בנ

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 522/ 12/ 29 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שטח התוכנית נמצא ברח' החשמונאים, יישוב: ירוחם
 X: 193050קואורדינטה 
 Y: 543850קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .91, 90חלקי חלקות: , מוסדר, 08107גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מגרש למבנים ומוסדות 

 ( ברח' החשמונאים בירוחם518ציבור )תא שטח מס' 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. קביעת ייעוד "מבנים ומוסדות ציבור" במגרש )תא 5

 .518שטח( מס' 
 . קביעת זכיות, הוראות וקווי בניין. 2
 . קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.0
 . קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.4

 

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

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים 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 11תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  511סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה 

-19טלפון:  94511באר שבע  4חוז הדרום, התקוה מ
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 9290781

ירוחם  5מקומית לתכנון ולבניה ירוחם, בורנשטיין צבי 
 .19-9189271טלפון:  91111

 

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

ות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות את העובד
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  מצפה רמון
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 

 082 /10 /20מס':
אכסניית נוער  –שם התכנית: הסדרת שטחי ציבור 

 רמון מצפה
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

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

27/ 10/ 541   
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איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:
 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2/ 551/ 10/ 27 שינוי
 5159/ מק/ 27 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
   4יישוב: מצפה רמון רחוב: נחל האלה 

התכנית באזור אכסניית הנוער ממזרח לרחוב נחל 
 גרופית ומדרום לרחוב האלה

 X: 502050קואורדינטה 
 Y: 181100קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .45, 29חלקות במלואן:  08185גוש: 
 .1  4, 2  5חלקי חלקות:  08185גוש: 

 

 לא מוסדר.
 .08891, 08818גושים בחלקיות: 

 

 מטרת התכנית:
תוספות בנייה לאכסנית הנוער, קביעת הוראות מיוחדות 
לשטח הציבורי הפתוח בשפת המצוק ושינוי מיקום 

 השטח מסחרי.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים. .5
קרקע מ"מלונאות ונופש" ל"מבנים שינוי ייעוד  .2

 ומוסדות ציבור ותיירות".
שינוי ייעוד קרקע מ"שטח לבנייני ציבור" ל"שטח  .0

 ציבורי פתוח".
שינוי ייעוד קרקע מ"שטח מסחר" לשטח למבנים  .4

 ומוסדות ציבור ותיירות".
שינוי ייעוד קרקע מ"שטח מסחר" ל"שטח ציבורי  .1

 פתוח".
פתוח" ל"שטח שינוי ייעוד קרקע מ"שטח ציבורי  .9

 מסחר".
שינוי ייעוד קרקע מ"שטח למבני ציבור" ל"שטח  .7

 מסחר".
 הסדרת גישה והחנייה לאכסניית הנוער. .9
 תוספת זכויות בנייה. .8

 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. .51
 קביעת הוראות בנושא עיצוב ובינוי. .55

 

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

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים 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 11תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  511סעיף 

ההודעה המאוחרת בין הפרסומים ממועד פרסומה של 
בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה 

 טלפון:  94511באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9290781

 9מקומית לתכנון ולבניה מצפה רמון, שד בן גוריון 
 19-9199480טלפון:  91911מצפה רמון 

 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

1213221100  
שם התכנית: הרחבת שטח למפעל תעשייה קיים 

 אזור התעשייה שדרות הולנדיה 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המחוזית 5891 –ניה, התשכ"ה והב
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה שדרות מופקדת תכנית מפורטת מס': 

 57 –תשריט  21 גרסת: הוראות  1219121955
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  אות:התרי בנייה והרש
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 2/ 549/ 10/ 7 שינוי
 22תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 54/ 4תממ/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 1/ 511/ 10/ 25 כפיפות
 04תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 .אזור התעשייה, 2רחוב: אמסטרדם  ,יישוב: שדרות
 X: 163180קואורדינטה 
 Y: 603630קואורדינטה 

 

 מרחבי תכנון גובלים: נגב מערבי.
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .9חלקי חלקות:  2027גוש: 
 .45, 29, 21חלקי חלקות:  2494גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 בנייה. תוספת שטח למפעל תעשייה קיים ותוספת זכויות

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ביעודי קרקע משצ"פ ושטח חקלאי ליעוד תעשייה  .5
 איחוד וחלוקת מגרשים .2
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 תוספת שטחים עיקריים ושטחי שרות .0
 קביעת הוראות למתן היתרי בנייה .4
 הנחיות בינוי ותשתיות .1
 קביעת הנחיות סביבתיות .9

ם ובשעות כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימי
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  המעוניין בקרקע, בבנין

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 11תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  511סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה 

 טלפון:  94511באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9290781

מקומית לתכנון ולבניה שדרות, ככר הנשיא  שדרות  
 .19-9982741טלפון: 

 

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 התכנון והבניה 
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

  1000020103מס':
 רהט  0שכונה   21מגרש  שם התכנית:

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מפורטת  בדבר אישור, 1965והבניה, התשכ"ה

 9 תשריט  51 גרסת: הוראות  1577525959מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית סוג היחס

 2511/ מק/ 57 שינוי
 51/ 220/ 12/ 57 שינוי
 019/ 10/ 7 שינוי

 4/ 41/ 00 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 19 10יישוב: רהט רחוב: שכ 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .94חלקות במלואן:  511991גוש: 
 .528חלקי חלקות:  511991גוש: 

 X: 177663קואורדינטה 
 Y: 590051קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
 0,שכונה 19במגרש  תוספת יח"ד הגדלת אחוזי בנייה,

 ברהט
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 97.1%ל 11%הגדלת אחוזי בנייה למגורים א' מ א. 

 שטחי שירות 52.1%שטחים עיקריים + 
 ושטחי שירות קביעת זכויות בנייה לשטחים עיקריים, ב. 
 יח"ד 4 ליח"ד 2 הגדלת מס' יח"ד מ ג. 
 קביעת השימושים המותרים והמגבלות. ד. 
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ה. 
 קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי. ו. 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9898ובילקוט הפרסומים  54/11/2151

 .59/12/2151, בתאריך 0115עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  4ה לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקו

. וכן במשרדי: ועדה 19-9290781טלפון:  94511
 טלפון:  ,מקומית לתכנון ולבניה רהט, רהט

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 19-8854974
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

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

02/ 10/ 022/ 1 
 קיבוץ ניצנים שם התכנית: אזור מגורים 

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   9 /512 /10 /01מפורטת מס': 
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים  איחוד וחלוקה:

 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
 חסת לתכניות הבאות:יהמתי

 מספר התכנית סוג היחס
 29/ 204/ 12/ 9 שינוי
 0/ 512/ 10/ 9 שינוי
 / א29/ 204/ 12/ 9 שינוי
 0/ 512/ 10/ 9 שינוי

 01תמא/  אישור ע"פ תמ"א
 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 יישוב: נצנים.

ומדרום לכביש  4קיבוץ ניצנים נמצא ממזרח לכביש 
202 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .2חלקי חלקות:  2799גוש: 
 .54, 4  2חלקי חלקות:  2797גוש: 
 .0חלקי חלקות:  2799גוש: 

 X: 165400קואורדינטה 
 Y: 625200קואורדינטה 
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 מטרת התכנית:
תכנון מחודש ומפורט של אזור המגורים ושטחי   

ך כהציבור בישוב להתאמה לאורחות החיים בישוב, 
 יח"ד.  411שסה"כ יח"ד בישוב הינו 

)למבנים קיימים קו  4הקלה בקווי בנין מכביש מס'   
 71מטר ולמבנים חדשים קו בניין של  41בניין של 

 מטר(. 
ביטול דרכים קיימות והתווית מערכת דרכים, שטחי   

 חניה חדשים ושבילים בהתאם לחלוקה המוצעת. 
 יחידות.  71תכנון שטח לארוח כפרי, הכולל   
 קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בנייה ביעודי הקרקע.  
 קביעת הוראות והנחיות לבניה ולעיצוב אדריכלי.  
 ייה.קביעת תנאים למתן היתרי בנ  
 שימור המורשת התרבותית של הקיבוץ.   

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד קרקע:   . 5

ממגורים לשטח למבני ציבור, למרכז אזרחי,    
לדרכים וחניות, לשטח ציבורי פתוח, לשטח 

 ספורט, לשבילים.
 משטח למבני משק לארוח כפרי.   
 ולשצ"פ.מאזור חקלאי לשטח למגורים, לדרכים    
משפ"פ לדרך משולבת, מגורים, שצ"פ, שביל   

 להולכי רגל, דרכים מבני ציבור.
 ממבני ציבור לדרכים מוצעות.   

 קביעת התכליות המותרות בכל יעודי הקרקע. . 2
חלוקת אזורי המגורים הקיימים למגרשים עפ"י  . 0

הבניה הקיימת בפועל ויצירת מגרשים חדשים 
 חלוקה בעתיד.לרבות שטחי מגורים ל

 :4הקלה מציר דרך מהירה מס'  . 4
מ' עבור שינוי ייעוד משטח  71מ' ל 511מ א. 

 חקלאי ושצ"פ, לדרך וחניה.
מ' עבור שינוי ייעוד משצ"פ  41מ' ל 511מ ב. 

ומגורים, לדרך, שטח לבנייני ציבור, מרכז 
 אזרחי, מגורים, שביל להולכי רגל וחניה.

ור שינוי ייעוד ממגורים מ' עב 71מ' ל 511מ ג. 
 לשצ"פ, לשטח למבני ספורט, דרך וחניה.

קביעת הוראות לשימור המורשת התרבותית של  . 1
 הקיבוץ.

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 9829ובילקוט הפרסומים  58/52/2154

 .15/52/2154, בתאריך 5440עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  4לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה 19-9290781טלפון:  94511
,  79511מקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון,   אשקלון 

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

 .www.pnim.gov.il הפנים 
 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  חוף אשקלון
הודעה בדבר הארכת תוקף תכנית מפורטת 

 0113 מפ/ /1מס':
 וולטאי תלמי יפה שם התכנית: מתקן פוטו

נמסרת בזה הודעה, בהתאם להוראות תכנית תמא 
תכנית מפורטת מס':  בדבר הארכת תוקף 51/ד/51

לתקופה של שנתיים נוספות, עד לתאריך:  5119 מפ/ /9
29/55/2157. 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 204/ 12/ 9 שינוי

 51/ ד/ 51תמא/  פירוט
 40/ 54/ 4תממ/  כפיפות
 4/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 54/ 4תממ/  כפיפות
 0/ 520/ 10/ 9 כפיפות
 01תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: תלמי יפה   

 X 590811קואורדינטה 
  Y 950811קואורדינטה 

 בשטחי החקלאות של מושב תלמי יפה
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 וחלקות: גושים
 .28, 59חלקי חלקות: , מוסדר, 2192גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 וולטאי במושב תלמי יפה.הקמת מתקן פוטו

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו וולטאי בהספק של כ• 

 לצורך הפקת חשמל במושב תלמי יפה.מגוואט  7.2
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית ליעוד של קרקע חקלאית • 

 ומתקנים הנדסיים;  
 וולטאי; קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו• 
 קביעת השימושים המותרים; • 
 קביעת הוראות בנייה; • 
 יתוח השטח כולל תשתיות ושירותים;קביעת הוראות לפ• 
 קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות; • 
 קביעת השלבים והנחיות לביצוע; • 
 קביעת התנאים למתן היתר בנייה והתנאים בהיתר; • 
קביעת התנאים להחזרת השטח לייעודו הקודם, בתום • 

 פעילות המתקן הפוטו וולטאי.
 

הודעה על אישור התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9111ובילקוט הפרסומים  59/55/2152

 .29/55/2152ך , בתארי5001
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  4לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה 19-9290781טלפון:  94511
, 79511ומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון, אשקלון מק

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

 . www.pnim.gov.ilהפנים 
 

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

1202080120  
 שם התכנית: שטח למסחר וחניה בעין יהב

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 1965והבניה, התשכ"ה

 25 תשריט  22 גרסת: הוראות  917-1251748מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית היחס סוג

 019/ 10/ 01 שינוי
 2/ 019/ 10/ 01 שינוי

 54/ 4תממ/  כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עין יהב   .

 במרכז מושב עין יהב בערבה.
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .54חלקות במלואן:  08229גוש: 
 .94, 28, 51חלקי חלקות:  08229גוש: 

 X: 222207קואורדינטה 
 Y: 507352קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
שינוי ייעוד חלק ממגרש המיועד למבני משק בכניסה 
למושב לשטח למסחר, לחניון והתאמת זכויות והוראות 

 הבניה בתחום התכנית.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד קרקע ממבני משק למסחר ולחניון.

 ביעת זכויות והוראות בנייה.ק
 בקווי בנין.שינויים 

 קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 7114ובילקוט הפרסומים  14/19/2151

 .17/19/2151, בתאריך 9091עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  4 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה

. וכן במשרדי: ועדה 19-9290781טלפון:  94511
, וכל 99921ספיר מקומית לתכנון ולבניה ערבה תיכונה, 

המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

 משרד של האינטרנט האמורים פתוחים לקהל, ובאתר
 . www.pnim.gov.ilהפנים 

 
 

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

 1 /031 /10 /20מס':
 שם התכנית: מרכז מסחרי אשכול

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה נגב מערבי מופקדת תכנית מפורטת מס': 

15/ 10/ 599/ 9   
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 2/ 599/ 10/ 7 שינוי
 5/ 599/ 10/ 7 שינוי
 2/ 599/ 10/ 7 שינוי
 5/ 599/ 10 /7 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 בצומת הכניסה למועצה אזורית אשכול

 X: 146100קואורדינטה 
 Y: 579300קואורדינטה 

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .9חלקי חלקות:  511052גוש: 
 .57, 9  7חלקי חלקות:  511058גוש: 

 

 מטרת התכנית:
הקמת מרכז מסחרי ומבנים ומוסדות ציבור ומרכז 

 היסעים בכניסה למתחם המועצה האזורית אשכול.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 א. שינוי ייעוד מאזור לבנייני ציבור למסחר ולדרכים.

 ב. שינוי ייעוד מדרך לשצ"פ.
 ג. שינוי ייעוד משפ"פ למסחר, דרכים, שצ"פ וחניה.

 בנייה. ג. קביעת זכויות ומגבלות 
 ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

 ה. קביעת השימושים והתכליות המותרים.
 ז. קביעת פיתוח תשתיות.

 ח. קביעת הנחיות סביבתיות. 
 ט. קביעת השלבים וההתניות לביצוע.

 

כל מעוניין 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 ימעוניין בקרקע, בבנ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 11תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  511סעיף 

הפרסומים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין 
בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
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 טלפון:  ,94511באר שבע  4מחוז הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9290781

 יה נגב מערבי, טלפון: ימקומית לתכנון ולבנ
19-9904711 

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

  1002111120מס':
 עין הבשור חוות לולים שם התכנית: 

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה נגב מערבי מופקדת תכנית מפורטת מס': 

 54 –תשריט  59 גרסת: הוראות    1571111915
 ללא איחוד וחלוקה וד וחלוקה:איח

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 7/ 291/ 10/ 7 כפיפות
 9/ 291/ 10/ 7 כפיפות
 54/ 4תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עין הבשור    

 עין הבשור, בכיוון מזרחי למושבמושב 
 X: 148800קואורדינטה 
 Y: 577350קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .888, 50, 51חלקי חלקות:  511052גוש: 
 .5חלקי חלקות:  5/511052גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת והקמת חוות לולים 

הבשור ע"י בקרקע חקלאית, בחלקות ב' של מושב עין 
 קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת תא שטח להקמת חוות לולים ודרך גישה  .5

 חקלאית עם זיקת הנאה למעבר כלי רכב.
קביעת שימושים, הנחיות ומגבלות בנייה בקרקע  .2

 חקלאית.
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. .0

 

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

. כל  www.pnim.gov.ilהפנים 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  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

 טלפון:  94511באר שבע  4הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9290781

 19-9904711מקומית לתכנון ולבניה נגב מערבי, טלפון: 
 

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

גדויות לתכנית התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנ
 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 

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

  1002110120מס':
 עין הבשור שם התכנית: חוות לולים 

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה נגב מערבי מופקדת תכנית מפורטת מס': 

 59 –תשריט  24 גרסת: הוראות    1571995915
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 תהיתרים או הרשאו

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 54/ 4תממ/  כפיפות
 7/ 291/ 10/ 7 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: עין הבשור   .

 מושב עין הבשור, בכיוון דרום מזרח למושב
 X: 149400קואורדינטה 
 Y: 575000קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .8, 1, 2, 5חלקי חלקות: , מוסדר, 511055גוש: 

 

 מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת והקמת חוות לולים 
בקרקע חקלאית, בחלקות ב' של מושב עין הבשור ע"י 

 קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בנייה.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת תאי שטח להקמת חוות לולים ודרך גישה  .5

 הנאה למעבר כלי רכב.חקלאית עם זיקת 
קביעת שימושים, הנחיות ומגבלות בנייה בקרקע  .2

 חקלאית.
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. .0

 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן
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. כל  www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

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

חוז בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מ
 טלפון:  94511באר שבע  4הדרום, התקוה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9290781
 19-9904711טלפון: קומית לתכנון ולבניה נגב מערבי, מ

 

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

תאם לתקנות את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובה
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

  1001028122מס':
 כסיפה – 01שכ'   01שם התכנית: מגרש 

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
תכנית מפורטת מס':  לתכנון ולבניה נגב מזרחי מופקדת

 7 –תשריט  9 גרסת: הוראות  1589514912
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

ה ניתן להוציא תכנית שמכוח התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5/ 021/ 10/ 7 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כסייפה   

 X: 208241קואורדינטה 
 Y: 573127קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 .5חלקי חלקות: , לא מוסדר, 511174גוש: 

 

 מגרשים:
 5/ 021/ 10/ 7בהתאם לתכנית  89

 

 מטרת התכנית:
יח"ד במגרש  2שינוי קווי בנין, הגדלת אחוזי ,תוספת 

 בכסיפה. 01שכונה  89
 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קווי בנין כמסומן בתשריט 

 מצב מוצע.
מתוכם  511%ב. קביעת שטחי בנייה המרביים ל

 עיקריים.המהווים שטחים  81.74%
 יח"ד. 4 יח"ד ל 2ג. הגדלת מס' יח"ד מ

 ד. קביעת השימושים המותרים והמגבלות.
 

 ה. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
 ו. קביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדרכלי.

 

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

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

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

עיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ב
 טלפון:  94511באר שבע  4הדרום, התקוה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9290781
 19-9904711מקומית לתכנון ולבניה נגב מערבי, טלפון: 

 

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

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

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

  1210101120מס':
 מעגלים – 01שם התכנית: מגרש 

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

לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית 
תכנית מפורטת מס':  לתכנון ולבניה נגב מערבי מופקדת

 9 –תשריט  55 גרסת: הוראות  1295951915
 ד וחלוקהללא איחו איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 5/ 259/ 10/ 7 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
   71יישוב: מעגלים רחוב: מעגלים 

 במעגלים 71מגרש מגורים מס' 
 X: 161770קואורדינטה 
 Y: 589985קואורדינטה 

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .09חלקות במלואן:  511187גוש: 
 .17חלקי חלקות:  511187גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 71הגדלת זכויות בנייה ושינוי בקו בניין אחורי במגרש 

 במעגלים.
 

 עיקרי הוראות התכנית:
במקום  48%הגדלת זכויות בנייה למטרות עיקריות ל   

 המגרש.משטח  41%
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 מ'.4.1מ' במקום 2.11שינוי נקודתי בקו בניין אחורי ל   
 שינוי בגובה המבנה.  
 קביעת אחוזי בנייה למטרות שרות ופירוט שימושים.  
 תוספת זיקת הנאה למעבר ברכב בשביל הגישה.  
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.  

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

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

ימים  91לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  511סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

 טלפון:  94511באר שבע  4הדרום, התקוה 
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה 19-9290781

 19-9904711מקומית לתכנון ולבניה נגב מערבי, טלפון: 
 

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

 .5898 סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מזרחי
ת מפורטת מס': הודעה בדבר אישור תכני

1008110122  
 שגב שלום שכ'  ד'   028שם התכנית: מגרש 

לחוק התכנון  557נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מפורטת  , בדבר אישור1965והבניה, התשכ"ה

 4 תשריט  9 גרסת: הוראות  1574917912מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 / א58/ במ/ 7 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: שגב שלום.

 

 גושים וחלקות:
 .01חלקות במלואן: , מוסדר, 511778גוש: 
 .89חלקי חלקות: , מוסדר, 511791גוש: 

 X: 184797קואורדינטה 
 Y: 566748קואורדינטה 

 

 מטרת התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה וקביעת מס'  שינוי קוו בנין אחורי,

 ,שכונה ד' שגב שלום.514יח"ד במגרש 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת זכויות הבניה במגרש ושינוי קוו בניין אחורי  א 

 מ'. 0 ל 1 מ

 למטרות עיקריים ולשירות מהגדלת אחוזי בנייה  ב 
 שטחי שירות. 51.11%עיקרי+ 94.41% ל 41%

 יח"ד. 4 יח"ד ל 2תוספת יח"ד מ  ג
 קביעת השימושים המותרים והמגבלות.  ד

 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ה 
 כלי.יקביעת הנחיות לבנוי ועצוב אדר ו 

 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעה, 7155ובילקוט הפרסומים  01/14/2151

 .29/10/2151, בתאריך 4421עמוד 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  4לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה 19-9290781טלפון:  94511
 מקומית לתכנון ולבניה נגב מזרחי, טלפון: 

המעוניין רשאי לעיין בה בימים , וכל 19-9201899
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: דרום, מרחבי תכנון מקומי:
  בני שמעון, נגב מזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית לדיור לאומי מס': 
1030200122  

 לקיה  1שם התכנית: הרחבת שכונה 
לחוק הליכי תכנון  24נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

ובניה להאצת הבניה למגורים )הוראות שעה( התשע"א
, בדבר אישור תכנית לדיור לאומי מס': 2155

 .21 –גרסת תשריט  08 גרסת: הוראות  1590277912
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  היתרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 51/ 590/ 12/ 7 שינוי
 01תמ"א/  כפיפות
 2/ 25/ א/ 05תמ"א/  כפיפות
 0/ ב/ 04תמ"א/  כפיפות
 1/ ב/ 04תמ"א/  כפיפות
 0תמ"א/  כפיפות
 20/ 54/ 4תמ"מ/  כפיפות

 

 בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
 , לקיה.9יישוב: שכונה 
 X: 188110קואורדינטה 
 Y: 582154קואורדינטה 

 

 מרחבי תכנון גובלים: בני שמעון.
 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .5חלקי חלקות:  5/511257גוש: 
 .4חלקי חלקות:  4/511258גוש: 
 .2חלקי חלקות:  4/511221גוש: 
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 לא מוסדר:
 .888 חלקי חלקות: 511221גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 יח"ד. 570הקמת שכונה הכוללת 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח למגורים א'   .5

יח"ד קטנות(, מסחר, מבנים ומוסדות  40)הכוללים 
ציבור, ספורט ונופש, דרך מוצעת, שביל, חניון, 

 שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור.
ייעוד שטחים למטרות שטחי ציבור פתוחים ומבני   .2

 ציבור. 
 קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד קרקע.  .0
 קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בנייה ועיצוב אדריכלי.  .4
 קביעת הוראות ותנאים להריסת מבנים קיימים.  .1
קביעת הוראות לפיתוח השטח ולהקמת תשתיות   .9

 רותים.יוש
 הנחיות סביבתיות. קביעת  .7
 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.  .9
 קביעת הנחיות לשמירת עצים בוגרים.  .8

 .05הקלה לקו בנין לדרך מס'  .51
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך: 
, על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך: 29/10/2151
ובאתר האינטרנט של משרד הפנים  24/10/2151

 .19/10/2151בתאריך: 
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי: הועדה לדיור לאומי 
 טלפון: , 94511באר שבע , 4וז הדרום, התקוה מח 

וכן במשרדי: הועדה המקומית לתכנון , 19-9290991
 ' טל, 91011ולבניה בני שמעון, בית קמה 

; במשרדי הועדה המקומית לתכנון 19-9217821
ובאתר  19-9201899ולבניה נגב מזרחי טלפון: 
כל  .www.pnim.gov.ilבאינטרנט של משרד הפנים: 

המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
 האמורים פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט.

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מערבי
הודעה בדבר הארכת תוקף תכנית מפורטת 

 0102 מפ/ /0מס':
 וולטאי מושב רנןשם התכנית: מתקן פוטו

נמסרת בזה הודעה, בהתאם להוראות תכנית תמא 
, בדבר הארכת תוקף תכנית מפורטת מס': 51/ד/51
לתקופה של שנתיים נוספות, עד לתאריך:  5151 /מפ /7

54/55/2157. 
 ללא איחוד וחלוקה יחוד וחלוקה:א

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 
 
 
 
 

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 51/ ד/ 51תמא/  פירוט
 54/ 4תממ/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 128/ 10/ 7 כפיפות
 20/ 54/ 4תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: רנן.

      X 591911קואורדינטה 
 Y 190211קואורדינטה 

 בשטחי החקלאות של מושב רנן
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .41, 29 ,21, 25, 51 ,8חלקי חלקות:  511292/2גוש: 
 .58חלקי חלקות:  511292/0גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 וולטאי במושב רנן.הקמת מתקן פוטו

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו וולטאי בהספק של • 

 מגוואט לצורך הפקת  חשמל במושב רנן.  7כ
קביעת שינוי ייעוד מקרקע חקלאית ליעוד מעורב • 

 נים הנדסיים;  לקרקע חקלאית ומתק
 קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב בקרקע חקלאית; • 
 וולטאי; קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו• 
 קביעת השימושים המותרים; • 
 קביעת הוראות בנייה; • 
 יתוח השטח כולל תשתיות ושירותים;קביעת הוראות לפ• 
 קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות; • 
 קביעת השלבים והנחיות לביצוע; • 
 קביעת התנאים למתן היתר בנייה והתנאים בהיתר; • 
קביעת התנאים להחזרת השטח לייעודו הקודם, בתום • 

 פעילות המתקן הפוטו וולטאי.
 

הודעה על אישור התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9489ובילקוט הפרסומים  19/55/2152

 .54/55/2152 , בתאריך985
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  4לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה 19-9290781טלפון:  94511
, 19-9904711' מקומית לתכנון ולבניה נגב מערבי, טל

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

 .www.pnim.gov.il  הפנים  
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 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מערבי
הודעה בדבר הארכת תוקף תכנית מפורטת 

 0100 מפ/ /0מס':
 וולטאי ניר יצחקשם התכנית: מתקן פוטו

נמסרת בזה הודעה, בהתאם להוראות תכנית תמא 
מפורטת מס': תכנית , בדבר הארכת תוקף 51/ד/51
לתקופה של שנתיים נוספות, עד לתאריך:  5157 מפ/ /7

51/51/2157 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 51/ ד/ 51תמא/  פירוט
 01תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 54/ 4תממ/  כפיפות
 4/ ב/ 04תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: ניר יצחק.

 X 541911.11קואורדינטה 
 Y 170411.11קואורדינטה 

בשדות החקלאיים של קיבוץ ניר יצחק, מצפון לאזור 
 התעשיה "כימדע"

 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 .47  49, 42, 09חלקי חלקות:  511017גוש: 
 .21חלקי חלקות: , מוסדר, 511017גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 וולטאי בקיבוץ ניר יצחק.הקמת מתקן פוטו

 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת ייעוד מעורב 'קרקע חקלאית ומתקנים • 

 'דרך מוצעת';הנדסיים' ו
וולטאי בהספק של פוטו קביעת תנאים להקמת מתקן• 

 מגה וואט; 51כ
 קביעת השימושים המותרים;• 
 קביעת הוראות בנייה;• 
 קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים;• 
 קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות;• 
 קביעת התנאים למתן היתר בנייה והתנאים בהיתר.• 

 

הודעה על אישור התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9495ובילקוט הפרסומים  51/19/2152

 .51/51/2152, בתאריך 242
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  4לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה 19-9290781טלפון:  94511
 פון: לטלבניה נגב מערבי, ת לתכנון ומקומי

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 19-9904711

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

 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מערבי
תוקף תכנית מפורטת הודעה בדבר הארכת 

 0101 מפ/ /0מס':
 קיבוץ דורות וולטאי שם התכנית: מתקן פוטו

נמסרת בזה הודעה, בהתאם להוראות תכנית תמא 
תכנית מפורטת מס':  בדבר הארכת תוקף 51/ד/51

לתקופה של שנתיים נוספות, עד לתאריך:  5101 מפ/ /7
54/55/2157. 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 4/ 55/ 52 שינוי
 2/ 549/ 10/ 7 שינוי

 51/ ד/ 51תמא/  פירוט
 01תמא/  כפיפות
 54/ 4תממ/  כפיפות
 010/ 12/ 7 כפיפות
 51/ 20תמא/  כפיפות

 

 בתכנית ומקומם:השטחים הכלולים 
 יישוב: דורות   .

 X 590211קואורדינטה 
  Y 910411קואורדינטה 

 בשטחי החקלאות של קיבוץ דורות
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .9חלקי חלקות:  2027גוש: 
 .45חלקי חלקות:  2494גוש: 

 

 מטרת התכנית:
 בשטח קיבוץ דורות וולטאיהקמת מתקן פוטו

 

 עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית ליעוד מעורב קרקע • 

חקלאית ומתקנים הנדסיים ושינוי ייעוד משטח 
 ציבורי פתוח לדרך.

וולטאי בהספק של קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו• 
 מגוואט;  51.9כ

 וולטאי; קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו• 
 ושים המותרים; קביעת השימ• 
 קביעת הוראות בנייה; • 
 קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים; • 
 קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות; • 
 קביעת השלבים והנחיות לביצוע; • 
 קביעת התנאים למתן היתר בנייה והתנאים בהיתר.• 
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הודעה על אישור התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9489ובילקוט הפרסומים  12/55/2152

 .54/55/2152, בתאריך 985
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
באר שבע  4לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

. וכן במשרדי: ועדה 19-9290781טלפון:  94511
 לבניה נגב מערבי, טלפון: מקומית לתכנון ו

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 19-9904711
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

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

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מערבי
הודעה בדבר הארכת תוקף תכנית מפורטת ברמה 

 0100 /מפ /0מפורטת מס':
 וולטאי מושב בית הגדישם התכנית: מתקן פוטו

/ 51נמסרת בזה הודעה, בהתאם להוראות תכנית תמא 
 , בדבר הארכת תוקף תכנית מפורטת 51ד/ 

לתקופה של   5100 מפ/ /7ברמה מפורטת מס': 
 .14/52/2157שנתיים נוספות, עד לתאריך: 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 51/ ד/ 51תמא/  פירוט

 029/ 12/ 7 כפיפות
 04תמא/  כפיפות
 51/ 4תממ/  כפיפות
 20/ 54/ 4תממ/  כפיפות
 4/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 1/ ב/ 04תמא/  כפיפות
 52/ 029/ 12/ 7 כפיפות
 01תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: בית הגדי   

x= 164,500 
y= 592,500 

שטח התכנית נמצא בשטחים החקלאיים של המושב  
, ובמרחק כ280בית הגדי. האתר נמצא בסמוך לכביש 

 ק"מ ממזרח לנתיבות. 2
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 

 וחלקות: גושים
 מוסדר:

 .24, 9  4, 5חלקי חלקות:  511241/5גוש: 
 .28, 59  57, 4, 2חלקי חלקות:  511245גוש: 
 .49חלקי חלקות:  511491גוש: 

 

 
 

 מטרת התכנית:
הקמת מתקן פוטו וולטאי הכולל תחנת משנה ומסדרון 
תשתיות עליל עבור חיבור לקו הולכה לצורך הפקת 

 חשמל במושב בית הגדי
 

 עיקרי הוראות התכנית:
וולטאי בהספק קביעת התנאים להקמת מתקן פוטו• 

 מגוואט לצורך הפקת חשמל. 01 של כ
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לייעוד מעורב קרקע • 

 חקלאית ומתקנים הנדסיים.
 שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למתקנים הנדסיים.• 

קביעת ייעוד לקרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים • 
 בקרקע ללא ייעוד בתכנית מקומית.

 קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב בקרקע חקלאית.• 
 קביעת השימושים המותרים.• 
 קביעת גבול מסדרון תשתית עילי.• 
 קביעת הוראות  בנייה.• 
 קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.• 
 קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות.• 
 בים וההתניות לביצוע.קביעת השל• 
 קביעת התנאים למתן היתר בנייה והתנאים בהיתר.• 

 

הודעה על אישור התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9119ובילקוט הפרסומים  20/55/2152

 .14/52/2152, בתאריך 5497
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת משנה 
באר  4התקוה וולטאים, להתנגדויות למיתקנים פוטו

. וכן במשרדי: ועדה 19-9290910טלפון:  94511שבע 
 מקומית לתכנון ולבניה נגב מערבי, טלפון: 

, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 19-9904711
 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 . www.pnim.gov.ilהפנים  משרד של האינטרנט
 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מערבי
הודעה בדבר הארכת תוקף תכנית מפורטת 

 0100 מפ/ /0מס':
 וולטאי קיבוץ אוריםשם התכנית: מתקן פוטו

נמסרת בזה הודעה, בהתאם להוראות תכנית תמא 
 בדבר הארכת תוקף תכנית מפורטת מס':  51/ד/51

שנתיים נוספות, עד לתאריך:  לתקופה של 5108/ מפ/ 7
29/55/2157 

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

 היתרים או הרשאות
 המתייחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 21משד/  שינוי

 51/ ד/ 51תמא/  פירוט
 20/ 54/ 4תממ/  כפיפות
 01תמא/  כפיפות
 559/ 10/ 7 כפיפות
 04תמא/  כפיפות
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: אורים  

 X X=155,500קואורדינטה 
 Y Y=578,500קואורדינטה 

שטח התכנית נמצא בשטחים החקלאיים של קיבוץ  
אורים ומדרום לבתי הקיבוץ.האתר נמצא בסמוך לכביש 

 ק"מ ממערב לאופקים. 9, ובמרחק כ204
 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .0  2חלקי חלקות:  511281/5גוש: 
 .24חלקי חלקות:  511254/2גוש: 

 

 לא מוסדר.
 .511281גושים בחלקיות: 

 

 מטרת התכנית:
הכולל תחנת משנה ומסדרון  וולטאיהקמת מתקן פוטו

תשתיות עילי עבור חיבור לקו הולכה, לצורך הפקת 
 חשמל בקיבוץ אורים.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
וולטאי בהספק של קביעת תנאים להקמת מתקן פוטו• 

 מגווט לצורך הפקת חשמל. 01כ 
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית ליעוד של קרקע חקלאית • 

 ומתקנים הנדסיים.
 י ייעוד מקרקע חקלאית לייעוד של מתקנים הנדסיים.שינו• 
 קביעת זיקת הנאה למעבר ברכב בקרקע חקלאית.• 

קביעת ייעוד קרקע חקלאית , לקרקע ללא ייעוד • 
 בתכנית מפורטת.

 קביעת גבול מסדרון תשתית עילי.• 
 קביעת הוראות  בנייה.• 
 קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.• 
 קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות.• 
 קביעת השלבים וההתניות לביצוע.• 
 קביעת התנאים למתן היתר בנייה והתנאים בהיתר.• 

 

הודעה על אישור התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
, התשעג, עמוד 9111ובילקוט הפרסומים  59/55/2152

 .29/55/2152, בתאריך 5029
 

משרדי ועדת משנה התכנית האמורה נמצאת ב
באר  4וולטאים, התקוה להתנגדויות למיתקנים פוטו

. וכן במשרדי: ועדה 19-9290910טלפון:  94511שבע 
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 מחוז דרום 
 

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעה על רישום אגודה שיתופית

להלן נתונים בעניין האגודה:

שם האגודה: חברים קרן מילואים לחברי קיבוץ עין שמר - אגודה 
שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005987-3.

המען: ד"נ מנשה, עין שמר 3991600.

תאריך רישום: כ"ה בתשרי התשע"ו )8 באוקטובר 2015(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

כ"ה בתשרי התשע"ו )8 באקוטובר 2015(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם: נופש על רמה אגודה חקלאית שיתופית בע"מ.

השם החדש: קשת יהונתן - אגודה חקלאית שיתופית בע"מ.

מס' האגודה: 57-004893-4.

מיום: כ"ט בתשרי התשע"ו )12 באוקטובר 2015(.

כ"ט בתשרי התשע"ו )12 באוקטובר 2015(
מירון הכהן  

רשם האגודות השיתופיות  

החלפת מפרק

בעניין: בית פינה - אגודה שיתופית לשיכון בתל אביב בע"מ 
)להלן - האגודה(, מס' תיק: 57-000730-2.

ובעניין: החלפת מפרק.

האגודות  לפקודות   48 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האגודות  לתקנות   7 תקנה  להוראות  ובהתאם  השיתופיות 
מינוי  את  בזה  מבטל  אני  התשמ"ד-1984,  )פירוק(,  השיתופיות 
המפרק עו"ד יונה מושקוביץ, ממשרד וירניק-מושקוביץ, רח' חומה 
ומגדל 16, תל–אביב-יפו 67771, טל' 03-5377581, פקס' 03-5376550, 
וממנה במקומו את זועבי עבדלסלם, ממשרד הכלכלה, ת"ד 4159, 

נצרת 16410, טל' 04-8613806, פקס' 04-6470963.

צו הפירוק ניתן ביום 23.4.2006, ופורסם בילקוט הפרסומים 
5528, התשס"ו, עמ' 3228.

ז' בחשוון התשע"ו )20 באוקטובר 2015(

מירון הכהן  
                                             רשם האגודות השיתופיות
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צו פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות, 
מינוי מפרק והודעה לנושים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות 
שיתופית  אגודה   - עוז  האגודה  פירוק  על  בזה  מצווה  אני 

לביטוח הדדי בע"מ, מס' האגודה 57-001614-7.

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי 
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד אבידע רמי, מדרך פתח 

תקוה 154, תל–אביב-יפו 64921.

)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם 
את  להגיש  מהאגודה  תביעה  בעל  כל  נדרש  התשמ"ד-1984, 
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה 

זו.

אגודה  חבר  רשאי  לפקודה,  ו–51   )2(46 לסעיפים  בהתאם 
שר  לפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 
התעשייה, המסחר והתעסוקה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

ל' באב התשע"א )30 באוגוסט 2011(

אורי זליגמן  
רשם האגודות השיתופיות  

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

ניו ווייב השקעות בע"מ
)ח"פ 51-352964-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 13.12.2015, בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
1, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  המדע 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה שחר, מפרק

שידורי עדן בע"מ
)ח"פ 51-304378-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27.12.2015, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
53, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  דרך השלום 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיירן סנדלסון, עו"ד, מפרק

אדרי-אל ישראל נכסי נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-462275-2(

)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 
13.00, במשרדי המפרק,  28.12.2015, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
37, קומה א, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי  רח' יצחק שדה 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
גבריאל אדרי, מפרק

אדרי-אל ישראל אנרגיה ירוקה בע"מ
)ח"פ 51-462277-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28.12.2015, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' יצחק 
שדה 37, קומה א, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גבריאל אדרי, מפרק

אדרי-אל ניהול נכסים )2006( בע"מ
)ח"פ 51-391002-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28.12.2015, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, רח' יצחק 
שדה 37, קומה א, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גבריאל אדרי, מפרק

רדית אלקטרוניקה )1977( בע"מ
)ח"פ 51-075914-5(

)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 
תובל  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,15.1.2016 ביום  תתכנס 
5, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמחה לעדן, מפרק

לוי - חווה מדברית בע"מ
)ח"פ 51-260777-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
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]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.12.2015, בשעה 10.00, אצל אהובה שורן, פארק 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,10 ביתן  עומר,  תעשייה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן לוי, מפרק

תמנון אשקלון בע"מ
)ח"פ 51-365670-2(

)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 
9.00, במשרדי תמנון טקסטיל  27.12.2015, בשעה  ביום  תתכנס 
בע"מ, רח' הרטום 19, קומה ב, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
אבי מן, מפרק

קריאור סחר עצים בע"מ
)ח"פ 51-266867-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27.12.2015, בשעה 12.00, אצל המפרקת, שד' 
מוריה 74, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אוריין קירש, מפרקת

נויהאוז נכסים בע"מ
)ח"פ 51-374206-4(

)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 13.10.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עפר אטיאס, 

מרח' פל-ים 6, חיפה, טל' 04-8147100, 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.

עפר אטיאס, עו"ד, מפרק

נויהאוז נכסים בע"מ
)ח"פ 51-374206-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.12.2015, בשעה 9.00, במשרדי אטיאס פרוכטר 
ושות', רח' פל-ים 6, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עפר אטיאס, עו"ד, מפרק

צמרות אורני ירושלים בע"מ
)ח"פ 51-484488-5(

)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 
 ,10.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  לאחר  ימים   30 תתכנס  הנ"ל 
במשרד המפרק, רח' הרטום 19, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
אופיר כץ, עו"ד, מפרק

תעשיות רוח ייזום בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 514637180(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 04/08/2015  
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניב דוד  

גלנטי, מרח' מרכוס ברוך 5, 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.

ניב דוד גלנטי, מפרק

ספיראפ בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 514190602(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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נ. לוז ניהול פרויקטים בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 514321983(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   05/11/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ניר  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

לוז, מרח' הפעמונים 17, רעננה, למפרק  החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/01/2016  
בשעה 10:00,  במשרדי המפרק, רח' הפעמונים 17, רעננה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.         

ניר לוז, מפרק 

נועה ייצור יהלומים בע"מ
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 514145598(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה    03/11/2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע 
זילברברג, מרח' ישראל גלילי 22, נתניה, טל' 03-6206444, למפרק  

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/05/2016  
,18 החשמל  רח'  מלניק,  דוד  עו"ד  אצל   ,16:00  בשעה 

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.         

יהושע זילברברג, מפרק

שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19/10/2015  
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל' תל–אביב-יפו,   ,98 אלון  יגאל  מרח'  גרינברג,  חיות    עו"ד 

03-6090976, למפרקת  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.

חיות גרינברג, עו"ד, מפרקת 

מורן קידומים בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 514808476(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה    29/10/2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוז  חנגאדי, מרח' 

תמר 1/37, נוה אפרים, יהוד-מונוסון, 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.

עוז חנגאדי, מפרק

ר ברשק בע"מ 
)בפירוק מרצון(

)ח"פ 510640451(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 01/11/2015  
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
דורון  ויסברוד, מרח' כרם הזיתים 20, סביון 5654033, טל' -03

5342612, 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.

דורון ויסברוד, עו"ד, מפרק
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התקבלה   ,20.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דוד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 
 ,050-4737475 טל'  ירושלים,   ,32 ניסים  יצחק  הרב  מרח'  סבתו, 

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.

 ,25.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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.
דוד סבתו, מפרק

פלאי מים בע"מ
)ח"פ 51-352942-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק  אבא,  אלוני   ,254 ת"ד   ,29 הרקפות  מרח'  פריטש,  בני 

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.

 ,26.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי 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.
בני פריטש, עו"ד, מפרק

יהלומי י.א.מ. דוידוב בע"מ
)ח"פ 51-317473-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2.10.2010 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
אמנון כהן, מרח' יריחו 14, חולון, טל' 03-5756550, 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.

אגוז התקנות בע"מ
)ח"פ 51-409185-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרגלית 
טל'  רחובות,   ,10 פלאוט  רח'  פריד,  רונן  עו"ד  אצל   אלימלך, 

08-9477080, 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.

 ,20.1.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
מרגלית אלימלך, מפרקת

ערבל השרון בע"מ
)ח"פ 51-184646-1(

)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   ,21.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

מור כרמי, מרח' הגליל 2, כרמיאל, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,21.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי 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.
מור כרמי, עו"ד, מפרק

הארץ הטובה א.א. נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-380245-4(

)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 
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ג.מ.פ. יעוץ בניהול תעשיות מזון והקמת פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-135619-8(

)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   ,22.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נפתלי 

גבאי, מרח' אלכסנדר זייד 49, קריית חיים, 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.

 ,1.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,9 גושן  משה  שד'  גיגי,  אליהו  עו"ד  במשרדי   ,16.00 בשעה 
קריית מוצקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נפתלי גבאי, מפרק

לעדן אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-087958-8(

)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   ,2.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמחה 

לעדן, מרח' דרך הראשונים 36, רמת השרון, 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.

 ,3.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דין  עורכי  שות'  אמיר  ברנדס,  נשיץ,  במשרד   ,10.00 בשעה 
)עו"ד ירון רוסמן(, רח' תובל 5, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
שמחה לעדן, מפרק

רפאל קינן בע"מ
)ח"פ 51-265662-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

 ,28.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי 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.
אמנון כהן, רו"ח, מפרק

יהלומי יליזרוב יהודה ובניו 1993 בע"מ
)ח"פ 51-176382-3(

)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   ,2.10.2010 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
אמנון כהן, מרח' יריחו 14, חולון, טל' 03-5756550, 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.

 ,28.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי 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.
אמנון כהן, רו"ח, מפרק

טריפטיק ניהול בע"מ
)ח"פ 51-388058-3(

)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   ,27.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ג'ין קלינהנדלר, מרח' דרך מנחם בגין 132, מגדלי עזריאלי, מגדל 

עגול, קומה 39, טל' 03-6074403, 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.

 ,29.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי 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.
ג'ין קלינהנדלר, עו"ד, מפרק
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 ,14.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  11.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
סולי אברמוב, מפרקת

ליסה דין בע"מ
)ח"פ 51-389347-9(

)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   ,20.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אודי שמע, מרח' אמנון ותמר 13, נתניה, טל' 050-554363, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,21.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי 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.
אודי שמע, עו"ד, מפרק

אין 1 בע"מ
)ח"פ 51-291876-4(

)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   ,28.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 
הלל, מרח' הרכבת 58, תל אביב, טל' 03-6400600, 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.

 ,23.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל,  בכתובת  דין,  עורכי  ושות'  ברנע  במשרד   ,10.00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי הלל, עו"ד, מפרק

התקבלה   ,28.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה 
למפרק   ,052-2314484 טל'   ,5647803 יהוד   ,5/3 בגין  מרח'  גרוס, 

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.

 ,3.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, במשרדי 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.
צביקה גרוס, מפרק

מג'יק גלאס בע"מ
)ח"פ 51-502400-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,11.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,054-4565578 טל'  נטר,  כפר   ,17 השיטה  מרח'  בלדב,  לימור 

למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,12.3.2016 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.
לימור בלדב, עו"ד, מפרקת

נאטאפיקי תקשורת אינטרמדיה )2009( בע"מ
)ח"פ 51-425683-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סולי 

אברמוב, מרח' המייסדים 6, קריית אונו, 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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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,6521152 ירושלים   ,13 נשרים  כנפי  מרח'  מזרחי,  חגי 

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.

 ,18.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חגי מזרחי, עו"ד, מפרק

אול קרים בע"מ
)ח"פ 51-345609-5(

)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   ,20.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,03-5282090 טל'  גן,  רמת   ,7 ז'בוטינסקי  מרח'  הלר,  ערן 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן הלר, עו"ד, מפרק

שבע באר שבע בע"מ
)ח"פ 51-081288-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,18.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
מרים דידנר, מרח' שי עגנון 2א, ת"ד 54229, חדרה, טל' 052-3908357, 

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.

 ,20.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 

אין 2 בע"מ
)ח"פ 51-291872-3(

)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   ,28.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 
הלל, מרח' הרכבת 58, תל אביב, טל' 03-6400600, 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.

 ,23.3.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל,  בכתובת  דין,  עורכי  ושות'  ברנע  במשרד   ,10.00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי הלל, עו"ד, מפרק

אאוטבג א.מ ישראל בע"מ
)ח"פ 51-466867-2(

)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   ,20.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ליאור נגר, מרח' יאיר 14, רמת השרון, טל' 03-6245111, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור נגר, עו"ד, מפרק

אריאל פוד-ליין בע"מ
)ח"פ 51-429361-2(

)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   ,18.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 



ילקוט הפרסומים 7141, כ"ז בחשוון התשע"ו, 9.11.2015  1040

התקבלה   ,19.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מאיה הדס, מרח' עוגב 11, ראש העין, טל' 072-2839418, 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.

 ,21.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, 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.

מאיה הדס, עו"ד, מפרקת

אס. די. ווי. בוני ישראל בע"מ
)ח"פ 51-509437-3(

)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   ,20.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפרח 
יואל, מחוצות שפיים, קומה 2, ת"ד 369, קיבוץ שפיים 6099000, 

טל' 09-9500813, 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.

 ,23.2.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יפרח יואל, מפרק

רז ב.ש. ייעוץ וניהול בע"מ
)ח"פ 51-449011-9(

)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   ,20.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,08-8692332 טל'  גדרה,   ,12 לוינסון  מרח'  ליטמן,  עידן 

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.

בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרים דידנר, מפרקת

דוד פולק שירותים רפואיים
)ח"פ 51-435314-3(

)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   ,20.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

ענר יקותיאל, מרח' עם ועולמו 3, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,21.2.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ענר יקותיאל, עו"ד, מפרק

סוויס נהרין ישראל בע"מ
)ח"פ 51-203353-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  לסעיפים 321)א(  בזה הודעה בהתאם  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 19.10.2015, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאיה הדס, 

מרח' עוגב 11, ראש העין, טל' 072-2839418, 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.

 ,21.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.30, 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.

מאיה הדס, עו"ד, מפרקת

מססר פיוצ'ר הולדינגס בע"מ
)ח"פ 51-382198-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבישי וינברגר, מפרק

אבישי גרובר תקשורת חזותית בע"מ
)ח"פ 51-216737-0(

)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 8.10.2015, התקבלה החלטה 
מרח' מעלה  גרובר,  מיכאל  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

הבנים 27, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מיכאל גרובר, מפרק

בית הספר לצורפות תפן בע"מ
)ח"פ 51-403686-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,12.10.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  ולמנות את  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 
 ,04-9514539 טל'  נהריה,   ,2 ז'בוטינסקי  זאב  מרח'  עבדו,  טרז 

למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

טרז עבדו, עו"ד, מפרקת

שבילי מרגלית אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-057023-7(

)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 
התקבלה   ,15.10.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח זוהר שובל, 

מרח' תובל 13, רמת גן, טל' 03-6792121, למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.3.2015, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידן ליטמן, מפרק

קבנקו בע"מ
)ח"פ 51-065508-7(

)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 27.5.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליעד שחם, מרח' 

פלי"ם 2, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אליעד שחם, עו"ד, מפרק

ל.ג.י מסחר פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-339400-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.9.2015, התקבלה 
דנהירש,  אודי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' יגאל אלון 88, תל אביב 67891, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

ארט קליניק בע"מ
)ח"פ 51-258743-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.9.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבישי וינברגר, מרח' ריינס 18, 

בית הרופאים, תל אביב, למפרק החברה.
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ססנום ונצ'רס בע"מ
)ח"פ 51-497410-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,24.9.2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעל מטר, מרח' אליהו 

שמיר 8, משמר השבעה 5029700, למפרקת החברה.

יעל מטר, עו"ד, מפרקת

גלובל טק אלקטרוניקה בע"מ
)ח"פ 51-363471-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,8.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את יוסף פוקס, מרח' השייטים 20, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,13.12.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף פוקס, מפרק

רזומי בע"מ
)ח"פ 51-459026-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.12.2015, בשעה 9.00, במשרד המפרק, רח' ישראל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,15/12 גלילי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דידי רוקח, רו"ח, מפרק

רוקמן טוויג בע"מ
)ח"פ 51-348970-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זוהר שובל, רו"ח, מפרק

קומיקס אקספרס בע"מ
)ח"פ 51-214879-2(

)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 21.10.2015, התקבלה החלטה 
מרח'  פינק,  אסף  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

יד חרוצים 10, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אסף פינק, עו"ד, מפרק

אפריקה ישראל ניהול תיקי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-389694-4(

)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 21.10.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית כהן-ניסן, 

למפרקת החברה.

רונית כהן-ניסן, מפרקת

אפריקה ישראל תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-315198-5(

)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 22.10.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית כהן-ניסן, 

למפרקת החברה.

רונית כהן-ניסן, מפרקת
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פרונטיר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-465312-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 6.9.2015, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידן אנגל, מרח' 
דרך השדות 4, ת"ד 11640, כפר סירקין 499350, טל' 052-5352090, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,31.12.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידן אנגל, מפרק

ג'ני'ס השקעות בע"מ
)ח"פ 51-396372-8(

)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   ,14.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

עדי כהן, מרח' דובנוב 20, תל אביב 6436908, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,14.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדי כהן, מפרק

אלקיריש נגרות בע"מ
)ח"פ 51-413685-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,20.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 

הנ"ל תתכנס ביום 10.12.2015, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' 
רוטשילד 45, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צח מליחי, עו"ד, מפרק

רי מרק איבל יו בע"מ
)ח"פ 51-472672-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 1.6.2015, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ריסה שפירו, מרח' 

דן 15, 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.

 ,10.12.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, 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.

ריסה שפירו, מפרקת

רוזי א.מ.ר 81 יעוץ פיננסי בע"מ
)ח"פ 51-387380-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.7.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל' 052-8373052,  גבעת שמואל,   ,3 יוסף  בן  רוזי אלפרון, מרח' 

למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.12.2015 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.

רוזי אלפרון, מפרקת
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המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור נגר, מפרק

תבונות מדיה בע"מ
)ח"פ 51-418343-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.12.2015, בשעה 18.00, אצל המפרק, רח' 
אסתר המלכה 68/4, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמנון מזר, עו"ד, מפרק  

לגולאס מדיה בע"מ
)ח"פ 51-440498-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.12.2015, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' 
סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל  המוזאון,  מגדל   ,4 ברקוביץ' 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

איציק לב, מפרק  

פאנז מדיה )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-403397-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.12.2015, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,  29ב,  היסוד  קרן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איבן דניאלס, עו"ד, מפרק  
__________

תיקון טעות סופר
לעבודה  הדין  לבתי  ציבור  נציגי  מינוי  על  בהודעה 
שפורסמה בילקוט הפרסומים 7119, התשע"ו, עמ' 118, תוארו 
של השר דוד אזולאי הוא "השר לשירותי דת" ולא כפי שפורסם.

)חמ 3-178-ה1(

 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
 ,052-6008382 טל'   ,44915 טירה  עאמר,  ראס  מרח'  רבחי,  פדילה 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,11.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פדילה רבחי, מפרק

מ.מ. שירותי סיעוד וניקיון בע"מ
)ח"פ 51-358382-3(

)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   ,20.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנסור 

מוחמד, רח' 24 דרומי, טירה 4491500, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.2.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מנסור מוחמד, מפרק

פרגו פ"ת נגר בע"מ
)ח"פ 51-498235-4(

)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   ,20.10.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

דרור נגר, מרח' יונתן 53, גדרה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.3.2016, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 




