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הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה 
)מינויים(, התשי"ט-11959, ועל פי הצעות ועדת שירות המדינה 
מיום ט"ז באדר ב' התשע"ד )18 במרס 2014( ומיום כ"ו בתמוז 
מחובת  לפטור  הממשלה  החליטה   ,)2015 ביולי   13( התשע"ה 
שייקבעו  המשפט  בתי  בהנהלת  האלה  המשרות  את  מכרז 

כמשרות אמון:

יועץ בכיר/ראש מטה בלשכת נשיאת בית המשפט העליון;

יועץ בלשכת נשיאת בית המשפט העליון;

מנהלת לשכה בלשכת נשיאת בית המשפט העליון;

עוזר לנשיא בית הדין הארצי לעבודה.

ולתנאים  לכללים  כפופים  יהיו  אלה  למשרות  המינויים 
שייקבעו על ידי נציבות שירות המדינה ביחס לנושאי משרות 

אמון.

ד' בשבט התשע"ו )14 בינואר 2016(
)חמ 3-274(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשכ"ג, עמ' 110.  1

הודעה על מינוי מנהל כללי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה 
את  למנות  הממשלה  החליטה  התשי"ט-11959,   )מינויים(, 
וזאן פרץ לתפקיד המנהל הכללי של משרד המדע הטכנולוגיה 

והחלל, מיום כ"ב בשבט התשע"ו )1 בפברואר 2016(.

ד' בשבט התשע"ו )14 בינואר 2016(
)חמ 3-56-ה1(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

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

ולפי פקודת התעבורה

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, ולפי סעיף 26)ג( לפקודת התעבורה2,  
ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את טל 
לסגנית  לתעבורה,  משפט  בית  של  שופטת  אוסטפלד-נאוי, 
מרכז,  במחוז  תעבורה  לענייני  השלום  משפט  בתי  של  נשיא 

מיום כ"ב בשבט התשע"ו )1 בפברואר 2016(.

י"ז בשבט התשע"ו )27 בינואר 2016(
)חמ 3-60-ה5(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

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

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשס"ד, עמ'  2 

.306    

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

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשמ"ד-11984,  משולב[, 
ישראלי, שופטת של  טויסטר  יעל  את  בזה  ממנה  אני  העליון, 
בית משפט שלום, להיות סגנית נשיא של בתי משפט השלום 

במחוז מרכז, מיום כ"ב בשבט התשע"ו )1 בפברואר 2016(.

י"ז בשבט התשע"ו )27 בינואר 2016(
)חמ 3-60-ה5(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

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

מינוי בית דין לעררים ויושב ראש מותב
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, ולפי חוק בתי דין 

מינהליים, התשנ"ב-1992

לישראל,  הכניסה  לחוק  13כג  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
דין  בתי  לחוק   5 סעיף  ולפי  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952 
מינהליים(,  דין  בתי  חוק   - )להלן  התשנ"ב-21992  מינהליים, 
אני ממנה את אילן חלבגה, לבית דין לעררים של דן יחיד לפי 
החוק וליושב ראש מותב של בית הדין האמור, לפי חוק בתי 

דין מינהליים.

תוקף המינוי לחמש שנים.

כ"ז בשבט התשע"ו )26 בינואר 2016(
)חמ 3-284-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 1068.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

מינוי נציג שרת המשפטים בוועדה המיוחדת לתכנון 
ולבנייה קציר-חריש

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק   )4(34 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בוועדה  לנציגי  זליגר,  אשר  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965, 

המיוחדת לתכנון ולבנייה קציר-חריש.

תוקף המינוי עד יום י"ח בכסלו התשע"ט )26 בנובמבר 2018(.

ח' בשבט התשע"ו )18 בינואר 2016(
)חמ 3-7-ה5(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

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

מינוי יושב ראש ועדת ערר
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39)ב( לחוק הטיס, התשע"א-12011, 
ובהתייעצות עם שר התחבורה, אני ממנה את המשפטן משה 
בית משפט שלום, שהוא  לשופט של  להתמנות  לשם, הכשיר 

 
ס"ח התשע"א, עמ' 830.  1
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בעל ידע בדיני הטיס ושאינו עובד המדינה, ליושב ראש ועדת 
ערר לפי החוק האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ט"ז בשבט התשע"ו )26 בינואר 2016(
)חמ 3-4386(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

הודעה על מינוי חברים לוועדת ערר על החלטות 
מינהלת מרכז השקעות

לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959

בהתאם לסעיף 77 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-11959 
)להלן - החוק(, אנו מודיעים כי בתוקף סמכותנו לפי סעיף 25)ב( 
לחוק, מינינו ביום כ' בחשוון התשע"ו )2 בנובמבר 2015( ועדת 
ערר על החלטות מינהלת מרכז השקעות או על החלטת מנהל 
מרכז ההשקעות, כמפורט בסעיף 25)א( לחוק, בהרכב המפורט 

להלן2:

צביקה כהן - יושב ראש

נעמי היימין-רייש - נציגת משרד הכלכלה

לירון גולדנברג - נציג ציבור

חגית בולמש - נציגת ציבור

תוקף המינוי לשלוש שנים.

מען הוועדה: רח' בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים.

כ' בחשוון התשע"ו )2 בנובמבר 2015(
)חמ 3-506-ה5(

                                 משה כחלון       אריה מכלוף דרעי
                                     שר האוצר            שר הכלכלה

ס"ח התשי"ט, עמ' 234.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 798.  2

מינוי סגני מנהל
לפי פקודת מס הכנסה

הכנסה1  מס  לפקודת  ו–229   1 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדי רשות המסים בישראל, 
ששמם מפורט להלן, לשמש סגני מנהל לעניין סעיף 158ג לפקודה:

רויטל לוי-סלהוב

דנה גרוסמן אהרונוביץ

אפרת אברהם

ברק מימון

שירלי שם טוב

חדווה פרימן.

תוקף המינוי של כל עובד מהעובדים המנויים לעיל, יפוג 
אוטומטית עם פרישתו.

כ"ב בטבת התשע"ו )3 בינואר 2016(
)חמ 3-768(

משה כחלון  
שר האוצר  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; התשס"ה, עמ' 52.  1

מינוי עוזרי פקיד שומה
לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–229 לפקודת מס הכנסה1 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדי רשות המסים בישראל, 
ששמם מפורט להלן, לשמש עוזרי פקיד שומה לעניין סעיפים 

145, 150, 151 ו–152 לפקודה:

ליאת גוטמן

אלעד ציוני

אדוה בר–שי.

תוקף המינוי של כל עובד מהעובדים המנויים לעיל, יפוג 
אוטומטית עם פרישתו.

כ"ה בטבת התשע"ו )6 בינואר 2016(
)חמ 3-171-ה1(

משה כחלון  
שר האוצר  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ה, עמ' 52.  1

מינוי עוזר פקיד שומה
לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–229 לפקודת מס הכנסה1 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובד רשות המסים בישראל, 
בידי  הסמכתו  לצורך  שומה,  פקיד  עוזר  לשמש  שפנר,  ליאור 

השר לביטחון הפנים2 לעניין סעיף 227 לפקודה.

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של העובד המנוי 
לעיל.

כ"ה בטבת התשע"ו )6 בינואר 2016(
)חמ 3-171-ה1(

משה כחלון  
שר האוצר  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ה, עמ' 52.  1

ק"ת התשנ"ו, עמ' 264.  2

הודעה על הרשאת פקידי שומה
לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–229 לפקודת מס הכנסה1 
עובדי רשות  מודיע על הרשאתם של  אני  - הפקודה(,  )להלן 

המסים בישראל, ששמם מפורט להלן, לשום לפי הפקודה:

שמואל כהן

עזרא ספר.

תוקף המינוי של כל עובד מהעובדים המנויים לעיל, יפוג 
אוטומטית עם פרישתו.

כ"ב בטבת התשע"ו )3 בינואר 2016(
)חמ 3-171-ה1(

משה כחלון  
שר האוצר  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ה, עמ' 52.  1
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מינוי חברים לוועדת ערר
לפי פקודת מסילות הברזל ]נוסח חדש[, התשל"ב-1972

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14יא)ב()2( לפקודת מסילות הברזל 
]נוסח חדש[, התשל"ב-11972 )להלן - הפקודה(, ובהסכמת שרת 
המשפטים, אני ממנה חברים לוועדת ערר בהתאם לסעיף האמור:

חיים כהן, לנציג ציבור שהוא מהנדס

יוסף צדיק, לנציג ציבור שהוא אדריכל

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"א בשבט התשע"ו )31 בינואר 2016(
)חמ 3-3255-ה1(

ישראל כ"ץ  
                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485; ס"ח התשע"ה,  1

עמ' 2.  

מינוי ממונים למועצה הדתית נתניה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  ממנה  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
אשר אוחנה לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה, ואת שמעון 
חזוט2 לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות הכרעה, על המועצה 

הדתית נתניה.

כ"ד בשבט התשע"ו )3 בפברואר 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 2446.  2

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית לכיש
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
סמכות  בעל  ממונה  לכהונת  שטרית  בן  אליהו  של  מינויו 
שאינו  ממונה  פרוור2 לכהונת  שלמה  של  מינויו  ואת  הכרעה, 

בעל סמכות הכרעה, על המועצה הדתית לכיש.

תוקף המינוי עד יום כ"ב בניסן התשע"ו )30 באפריל 2016(.

ט"ו בשבט התשע"ו )25 בינואר 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 2909 ועמ' 7497; התשע"ו, עמ' 1155.  2

הודעה על מינוי ועדת ערר לרישיון
לפי חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)ב( לחוק מוסדות 
חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-12008, מיניתי ועדת ערר 

לרישיון בהרכב כלהלן:

מרים רובינשטיין - יושבת ראש, מונתה לאחר התייעצות עם  
שר המשפטים;

מוטי מרוז - חבר;

דיטה סלמן - חברה.

מען הוועדה: משרד החינוך, רח' שבטי ישראל 34, ירושלים.

לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף  מיניתי  כן,  כמו 
מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים )סדרי הדין בוועדת ערר - 

רישיון(, התשס"ט-22009, את יפעת שחר למרכזת הוועדה.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כל מינוי קודם לוועדת הערר האמורה - בטל.

כ"ב בשבט התשע"ו )1 בפברואר 2016(
)חמ 3-4248(

נפתלי בנט  
שר החינוך  

ס"ח התשס"ח, עמ' 742.  1

ק"ת התשס"ט, עמ' 1255.  2

מינוי ממלאת מקום נציג שר הבינוי והשיכון בוועדה 
הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור
לפי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת 

שעה(, התשע"ד-2014

הבנייה  לקידום  לחוק  5)א()5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה(, התשע"ד-12014, אני  
ממנה את שולמית גרטל לממלאת מקום נוספת לנציגי בוועדה 

הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור2.

ז' בשבט התשע"ו )17 בינואר 2016(
)חמ 3-4917(

יואב גלנט  
שר הבינוי והשיכון  

ס"ח התשע"ד, עמ' 750.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 3338; התשע"ו, עמ' 1402.  2

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981

ילדים,  אימוץ  לחוק  36)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"א-11981, אני ממנה את רוז סוסאן, מספר רישום 3006, 

לעובדת סוציאלית באזור חיפה והצפון, לעניין החוק האמור.

י"ח בשבט התשע"ו )28 בינואר 2016(
)חמ 3-475-ה2(

חיים כץ  
                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשמ"א, עמ' 293; התשע"א, עמ' 81.  1
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הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית סביון
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
מינויו של יהושע מאיר לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה, 
בעל  שאינו  ממונה  לכהונת  בונפיל2  שימי  של  מינויו  ואת 

סמכות הכרעה, על המועצה הדתית סביון.

תוקף המינוי עד יום כ"ב בניסן התשע"ו )30 באפריל 2016(.

ט"ו בשבט התשע"ו )25 בינואר 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

התשע"ו,  ;7498 ועמ'   2910 עמ'   ,1628 עמ'  התשע"ה,  י"פ   2 

    עמ' 1155.

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית פרדסיה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
הכרעה,  סמכות  בעל  ממונה  לכהונת  מיוסט  יעקב  של  מינויו 
ואת מינויו של יוסף ספיר2 לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות 

הכרעה, על המועצה הדתית פרדסיה.

תוקף המינוי עד יום כ"ב בניסן התשע"ו )30 באפריל 2016(.

ט"ו בשבט התשע"ו )25 בינואר 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

י"פ התשע"ה, 2910 ועמ' 7498; התשע"ו, עמ' 1155.  2

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית פתח תקווה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
סמכות  בעל  ממונה  לכהונת  איזנטל2  פלטיאל  של  מינויו 
הכרעה, ואת מינויו של יהודה סירי לכהונת ממונה שאינו בעל 

סמכות הכרעה, על המועצה הדתית פתח תקווה.

תוקף המינוי עד יום כ"ב בניסן התשע"ו )30 באפריל 2016(.

ט"ו בשבט התשע"ו )25 בינואר 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 1628, עמ' 2911 ועמ' 7499; התשע"ו, עמ' 1156.  2

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית מגדל העמק
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
מינויו של יעקב עמר לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה, ואת 
סמכות  בעל  שאינו  ממונה  בוחבוט2 לכהונת  שרלי  של  מינויו 

הכרעה, על המועצה הדתית מגדל העמק.

תוקף המינוי עד יום כ"ב בניסן התשע"ו )30 באפריל 2016(.

ט"ו בשבט התשע"ו )25 בינואר 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 1628, עמ' 2909 ועמ' 7498; התשע"ו, עמ' 1154.  2

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית מטולה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
הכרעה,  סמכות  בעל  ממונה  לכהונת  ציון  גדעון  של  מינויו 
ואת מינויו של יצחק קקון2 לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות 

הכרעה, על המועצה הדתית מטולה.

תוקף המינוי עד יום כ"ב בניסן התשע"ו )30 באפריל 2016(.

ט"ו בשבט התשע"ו )25 בינואר 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

י"פ התשע"ו, ועמ' 7498;  י"פ התשע"ה, עמ' 1628, עמ' 2910   2 

    עמ' 1154 ועמ' 2154.

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית מיתר
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
מינויו של ציון חדד לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה, ואת 
סמכות  בעל  שאינו  ממונה  לכהונת  דמרי2  שוקי  של  מינויו 

הכרעה, על המועצה הדתית מיתר.

תוקף המינוי עד יום כ"ב בניסן התשע"ו )30 באפריל 2016(.

ט"ו בשבט התשע"ו )25 בינואר 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 1628, עמ' 2910 ועמ' 7498; התשע"ו, עמ' 1155.  2
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הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית קדימה-צורן
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
סמכות הכרעה,  בעל  ממונה  לכהונת  גואטה  עופר  מינויו של 
ואת מינויו של גבריאל דדון2 לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות 

הכרעה, על המועצה הדתית קדימה-צורן.

תוקף המינוי עד יום כ"ב בניסן התשע"ו )30 באפריל 2016(.

ט"ו בשבט התשע"ו )25 בינואר 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 2069, עמ' 2911 ועמ' 7499; התשע"ו, עמ' 1156.  2

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית קריית אונו
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
מינויו של יואב כהן לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה, ואת 
סמכות  בעל  שאינו  ממונה  לכהונת  רייכר2  יעקב  של  מינויו 

הכרעה, על המועצה הדתית קריית אונו.

תוקף המינוי עד יום כ"ב בניסן התשע"ו )30 באפריל 2016(.

ט"ו בשבט התשע"ו )25 בינואר 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 1629, עמ' 2911 ועמ' 7499; התשע"ו, עמ' 1156.  2

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית קריית שמונה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
הכרעה,  סמכות  בעל  ממונה  לכהונת  קקון  יצחק  של  מינויו 
ואת מינויו של גדעון ציון2 לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות 

הכרעה, על המועצה הדתית קריית שמונה.

תוקף המינוי עד יום כ"ב בניסן התשע"ו )30 באפריל 2016(.

ט"ו בשבט התשע"ו )25 בינואר 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 1629, עמ' 2911 ועמ' 7499; התשע"ו, עמ' 1156.  2

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית רחובות
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
הכרעה,  סמכות  בעל  ממונה  לכהונת  גדסי  אלדד  של  מינויו 
ואת מינויו של דוד שילה2 לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות 

הכרעה, על המועצה הדתית רחובות.

תוקף המינוי עד יום כ"ב בניסן התשע"ו )30 באפריל 2016(.

ט"ו בשבט התשע"ו )25 בינואר 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 1629, עמ' 2911 ועמ' 7499; התשע"ו, עמ' 1156.  2

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית רמלה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
הכרעה,  סמכות  בעל  ממונה  לכהונת  ישראל  סמי  של  מינויו 
בעל  שאינו  ממונה  לכהונת  תנעמי2  שלמה  של  מינויו  ואת 

סמכות הכרעה, על המועצה הדתית רמלה.

תוקף המינוי עד יום כ"ב בניסן התשע"ו )30 באפריל 2016(.

ט"ו בשבט התשע"ו )25 בינואר 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

עמ' 999;  עמ' 53; התשע"א,  עמ' 2558; התש"ע,  י"פ התשס"ט,   2 

     התשע"ד, עמ' 271, עמ' 2616 ועמ' 7115; התשע"ה, עמ' 1629, עמ' 
    2911 ועמ' 7499; התשע"ו, עמ' 156 ועמ' 1156.

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית רמת ישי
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
סמכות הכרעה,  בעל  ממונה  לכהונת  אבנר שלמה  מינויו של 
ואת מינויו של שמעון גלרון2 לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות 

הכרעה, על המועצה הדתית רמת ישי.

תוקף המינוי עד יום כ"ב בניסן התשע"ו )30 באפריל 2016(.

ט"ו בשבט התשע"ו )25 בינואר 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 1629, עמ' 2912 ועמ' 7500; התשע"ו, עמ' 1157.  2
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הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית רמת גן
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
הכרעה,  סמכות  בעל  ממונה  לכהונת  סירי  יהודה  של  מינויו 
בעל  שאינו  ממונה  לכהונת  איזנטל2  פלטיאל  של  מינויו  ואת 

סמכות הכרעה, על המועצה הדתית רמת גן.

תוקף המינוי עד יום כ"ב בניסן התשע"ו )30 באפריל 2016(.

ט"ו בשבט התשע"ו )25 בינואר 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 1629, עמ' 2912 ועמ' 7500; התשע"ו, עמ' 1156.  2

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית תל מונד
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
מינויו של יוסף ספיר לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה, ואת 
סמכות  בעל  שאינו  ממונה  לכהונת  מיוסט2  יעקב  של  מינויו 

הכרעה, על המועצה הדתית תל מונד.

תוקף המינוי עד יום כ"ב בניסן התשע"ו )30 באפריל 2016(.

ט"ו בשבט התשע"ו )25 בינואר 2016(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 1630, עמ' 2912 ועמ' 7500; התשע"ו, עמ' 1157.  2

שינוי הרכב ועדת אתיקה
לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

החולה,  זכויות  לחוק  24)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מינוי,  )דרכי  החולה  זכויות  לתקנות   3 ותקנה  התשנ"ו-11996 
תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה(, התשנ"ז-21996, 
של  מקומה  לממלא  אלופי,  עדיאל  הדין  עורך  את  ממנה  אני 

יושבת ראש ועדת האתיקה של המרכז הרפואי העמק3.

י"א בשבט התשע"ו )21 בינואר 2016(
)חמ 3-2753(

משה בר סימן טוב  
המנהל הכללי   

משרד הבריאות  
ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.  1

ק"ת התשנ"ז, עמ' 80.  2

י"פ התשע"ה, עמ' 5644.  3

הודעה על קיום בחינות מועד אביב 2016
לפי תקנות רואי חשבון, התשט"ז-1955

התשט"ז-11955,  חשבון,  רואי  לתקנות   4 לתקנה  בהתאם 
מודיעים בזה כי בחינות מועצת רואי חשבון למועד אביב 2016 

יתקיימו בתאריכים המפורטים להלן:

       התאריך         הנושא

בחינות ביניים חלק א':

ח' באייר התשע"ומבוא לחשבונאות
)16 במאי 2016(

ט"ו באייר התשע"ומשפט עסקי
)23 במאי 2016(

בחינות ביניים חלק ב':

כ"ב באייר התשע"וכלכלה
)30 במאי 2016(

כ"ט בסיוון התשע"ויסודות ביקורת החשבונות
)6 ביוני 2016(

ט"ו בסיוון התשע"ותמחיר וחשבונאות ניהולית
)21 ביוני 2016(

בחינות סופיות חלק א':

ח' באייר התשע"וסטטיסטיקה
)16 במאי 2016(

כ"ה באייר התשע"וחשבונאות פיננסית א'
)2 ביוני 2016(

כ"ט באייר התשע"ודיני תאגידים ומסחר
)6 ביוני 2016(

ט"ו באייר התשע"ומימון
)23 במאי 2016(

ח' בסיוון התשע"וטכנולוגיות מידע
)13 ביוני 2016(

כ"ב בסיוון התשע"ודיני מסים א'
)28 ביוני 2016(

בחינות סופיות חלק ב':

תמחיר וחשבונאות ניהולית 
מתקדמת

כ"ב בסיוון התשע"ו
)28 ביוני 2016(

חשבונאות פיננסית 
מתקדמת 

ח' בתמוז התשע"ו
)14 ביולי 2016(

ט"ו בסיוון התשע"ודיני מסים ב'
)21 ביוני 2016(

ביקורת חשבונות ובעיות 
ביקורת מיוחדות

כ"ט בתמוז התשע"ו
)4 באוגוסט 2016(

 
ק"ת התשט"ז, עמ' 34.  1
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הבחינות יתקיימו בבנייני האומה בירושלים, למעט הבחינה 
בנושא טכנולוגיית מידע שתיערך במכללת רמת גן.

שניתן  טופס  גבי  על  ורק  אך  תתבצע  לבחינות  ההרשמה 
להשיגו:

עומר,  בית   ,22 הדפוס  בית  רח'  המועצה,  במזכירות   - 
קומה 4, ירושלים;

בלשכת רואי חשבון בישראל, רח' מונטיפיורי 1, תל אביב;  -
בן  חיפה,  אילן,  בר  אביב,  תל  ירושלים,  באוניברסיטאות:   -

גוריון ובאוניברסיטה הפתוחה; 
המכללה  אונו,  קריית  רופין,  האקדמי  המרכז  במכללות:   -
 - הבינתחומי  ובמרכז  לציון  בראשון  למינהל  האקדמית 

הרצליה.
האינטרנט,  אתר  דרך  המועצה  לבחינות  להירשם  ניתן   

.www.justice.gov.il :בכתובת

על המעוניינים לגשת לבחינות למלא את הטופס האמור 
שבו, המעיד  הקבלה  חלק  את  הדואר  בבנק  להחתים  לפרטיו, 
 ,34357 ת"ד  המועצה,  למזכירות  ולשלחו  האגרה  תשלום  על 
ירושלים 9134301; מי שזו בקשתו הראשונה ומי ששינה סטטוס 
לימודים ימלא, נוסף על טופס בקשה לגשת לבחינה, גם טופס 

פרטים אישיים, שניתן להורידו באתר האינטרנט.

נבחן שבקשתו לגשת לבחינות ביניים חלק א', ביניים חלק 
ב' וסופיות חלק א' לא תימצא במזכירות המועצה עד יום כ"א 
באדר ב' התשע"ו )31 במרס 2016(, לא יורשה לגשת לבחינות 

אלה.

תימצא  לא  ב'  סופיות  לבחינות  לגשת  שבקשתו  נבחן 
במזכירות המועצה עד יום י"ד באייר התשע"ו )22 במאי 2016(, 

לא יורשה לגשת לבחינות אלה.

יירשם  ב',  סופיות  בחינות  תוצאות  על  ערר  שהגיש  מי 
 22( י"ד באייר התשע"ו  יום  2016 עד  לבחינות שבמועד אביב 
במאי 2016(, כאמור לעיל, ואם התקבל עררו, תוחזר לו אגרת 

הבחינה שהוא פטור מלשוב ולהיבחן בה.

האגרה בעד בקשה לגשת לבחינות ביניים חלק א', ביניים 
נושא,  לכל  חדשים  419 שקלים  היא  א'  חלק  וסופיות  ב'  חלק 

ולבחינות סופיות חלק ב' היא 773 שקלים חדשים לכל נושא.

כ"ח בשבט התשע"ו )7 בפברואר 2016(
)חמ 372—3-ה1(

אמי פלמור  
                                       יושבת ראש מועצת רואי חשבון

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19
 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' הר/410א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1461, 
שהודעה  הר/1/2193,  מס'  ותכנית   ,1789 עמ'  התשכ"ח, 
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6460, התשע"ב, 
עמ' 5842, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הרצליה, 

זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
הפרסומים 7124, התשע"ו, עמ' 304, תהיה לקניינה הגמור 
והמוחלט של המועצה המקומית כפר שמריהו מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר שמריהו, המזוהה כגוש 6665, ח"ח 49;   
הייעוד: שצ"פ, דרך.

כ"א בשבט התשע"ו )31 בינואר 2016(
)חמ 3-4(

משה פדלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הרצליה  
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 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' הר/1645ב, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4691, 
התשנ"ט, עמ' 257, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הרצליה,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7124, התשע"ו, עמ' 305, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית כפר שמריהו מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר שמריהו, המזוהה כגוש 6673, ח"ח 8;   
הייעוד: דרך.

כ"א בשבט התשע"ו )31 בינואר 2016(
)חמ 3-4(

משה פדלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הרצליה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ח/394,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3848, 
התשנ"א, עמ' 1346, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חולון, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
7163, התשע"ו, עמ' 1731, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית חולון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחולון, המזוהה כגוש 6021, חלקות 157, 159,   
160, 236-234 בשלמותן; הייעוד: דרך.

ה' באדר א' התשע"ו )14 בפברואר 2016(
)חמ 3-4(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חולון  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ח/322,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3214, 
התשמ"ה, עמ' 2707, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חולון, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
לקניינה  תהיה   ,1732 עמ'  התשע"ו,   ,7163 הפרסומים 
הגמור והמוחלט של עיריית חולון מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ;132 ח"ח   ,7174 כגוש  המזוהה  בחולון,  קרקע  חטיבת   
הייעוד: שצ"פ, דרך ומעבר להולכי רגל.

ה' באדר א' התשע"ו )14 בפברואר 2016(
)חמ 3-4(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חולון  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ח/1,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 596, 
התשי"ח, עמ' 866, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  חולון,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,1733 עמ'  התשע"ו,   ,7163 הפרסומים  בילקוט 

פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
לקניינה  תהיה   ,1732 עמ'  התשע"ו,   ,7163 הפרסומים 
הגמור והמוחלט של עיריית חולון מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחולון, המזוהה כגוש 7161, ח"ח 90; הייעוד:   
שצ"פ ומעבר להולכי רגל.

ה' באדר א' התשע"ו )14 בפברואר 2016(
)חמ 3-4(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חולון  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ח/124,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1586, 
התש"ל, עמ' 857, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  חולון,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,1732 עמ'  התשע"ו,   ,7163 הפרסומים  בילקוט 
פרסום  מיום  חולון  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחולון, המזוהה כגוש 7161, ח"ח 90; הייעוד:   
שצ"פ ודרך.

ה' באדר א' התשע"ו )14 בפברואר 2016(
)חמ 3-4(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חולון  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
שהודעה  ח/1,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
 בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 596, התשי"ח, 
עמ' 866, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
חולון, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
פורסמה הודעה  להלן, שביחס אליה   2 המתוארת בסעיף 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברמת גן, המזוהה כגוש 6180, ח"ח 87; הייעוד:   
דרך.

י"ז בשבט התשע"ו )27 בינואר 2016(
)חמ 3-4(

אביבית מאור נמרודי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ממ/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  מק/4/3062 
 ,3201 עמ'  התשע"ב,   ,6394 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
גבעת  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  שמואל 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות  כי 
 5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס 
ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6877, התשע"ד, עמ' 8126, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית גבעת שמואל 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בגבעת שמואל, המזוהה כגוש 6368, ח"ח 147,   
.149 ,148

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין זכאי 
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ו בתמוז התשע"ה )13 ביולי 2015(
)חמ 3-4(

יוסי ברודני  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעת שמואל  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 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  כס/25/1/מג, 
הפרסומים 6014, התש"ע, עמ' 304, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  סבא,  כפר  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2

פרסום  מיום  חולון  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 
הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחולון, המזוהה כגוש 7174, ח"ח 211; הייעוד:   
שב"צ ודרך.

ה' באדר א' התשע"ו )14 בפברואר 2016(
)חמ 3-4(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חולון  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רג/340,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2591, 
התש"ם, עמ' 659, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  גן,  רמת  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה    ,4893 עמ'  התשע"ה,   ,7026 הפרסומים  בילקוט 
מיום פרסום  גן  רמת  עיריית  והמוחלט של  לקניינה הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,116 חלקות   ,6180 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
הייעוד:   ;159  ,158  ,88  ,86  ,38  ,37  ,19 ח"ח  בשלמותן,   117

דרך.

י"ז בשבט התשע"ו )27 בינואר 2016(
)חמ 3-4(

אביבית מאור נמרודי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רג/340,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2591, 
התש"ם, עמ' 659, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  גן,  רמת  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,3371 עמ'  התשע"ה,   ,6984 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמת גן מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי 
סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס 
התשע"ה,   ,7082 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,7561  עמ' 

כפר סבא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר סבא - גוש 7607, ח"ח 51, שטח החלקה:   
3,069 מ"ר; שטח ההפקעה: 72 מ"ר; הייעוד: דרך.

ב' בשבט התשע"ו )12 בינואר 2016(
)חמ 3-4(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ובהתאם לתכנית מס' כס/25/1,  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3643, 
התשמ"ט, עמ' 2487, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  סבא,  כפר  ולבנייה 
זכות  )להלן - הפקודה(, כי  )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,8561 עמ'  התשע"ה,   ,7109 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית כפר סבא מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 7607 -  

חלקי
שטח ההפקעה )מ"ר(שטח החלקה )מ"ר(חלקה

483,00875

493,07383

הייעוד: דרך.  

ב' בשבט התשע"ו )12 בינואר 2016(
)חמ 3-4(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' כס/25/1/מב, שהודעה 

סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7109, התשע"ה, 
עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,8562  עמ' 

כפר סבא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 7607, ח"ח 95, שטח החלקה:   
11,084 מ"ר, שטח ההפקעה: 216 מ"ר; הייעוד: דרך.

ב' בשבט התשע"ו )12 בינואר 2016(
)חמ 3-4(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא  

הודעה לפי סעיף 19
 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  כס/25/1/מז, 
הפרסומים 6681, התשע"ד, עמ' 849, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  סבא,  כפר  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7082, התשע"ה, 
עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,7561  עמ' 

כפר סבא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 7607, ח"ח 38, )שטח החלקה   
6,128 מ"ר( -

הייעודשטח הפקעה מ"ר

דרך319

שצ"פ24

ב' בשבט התשע"ו )12 בינואר 2016(
)חמ 3-4(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ובהתאם לתכנית מס' כס/25/1,  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3643, התשמ"ט, עמ' 2487, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  סבא,  כפר  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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הודעה לפי סעיף 19
 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  רח/16/700, 
בזה  מצהירה   ,2443 עמ'  התשס"ח,   ,5787 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5955, התשס"ט, עמ' 4002, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ;75 ח"ח   ,3647 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך.

כ"ג בשבט התשע"ו )2 בפברואר 2016(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ובהתאם לתכנית מס' רח/400,  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2752, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2992 עמ'  התשמ"א, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  רחובות,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
בילקוט הפרסומים 6894, התשע"ה, עמ' 134, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3700, ח"ח 142, בשטח   
של 18 מ"ר.

כ"ג בשבט התשע"ו )2 בפברואר 2016(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5715, התשס"ז, עמ' 
4313, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כפר 
סבא, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7109, 
 התשע"ה, עמ' 8562, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית 

כפר סבא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 7607 -  

חלקי
חלקה

שטח החלקה 
)מ"ר(

שטח הפקעה 
קודם )מ"ר(

שטח הפקעה 
נוסף )מ"ר(

433,079325227

475,965300279

509,111275367

523,02717080

533,04717581

הייעוד: דרך.  

ב' בשבט התשע"ו )12 בינואר 2016(
)חמ 3-4(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא  
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 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  כס/25/1, 
הפרסומים 3643, התשמ"ט, עמ' 2487, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  סבא,  כפר  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
התשע"ה,   ,7109 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים 
עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,8562  עמ' 

כפר סבא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר סבא - גוש 7607, ח"ח 94, שטח החלקה:   
13,004 מ"ר; שטח ההפקעה: 17 מ"ר; הייעוד: דרך.

ב' בשבט התשע"ו )12 בינואר 2016(
)חמ 3-4(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ובהתאם לתכנית מס' רח/400,  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2752, 
התשמ"א, עמ' 2992, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  רחובות,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,4397 עמ'  התשע"ג,   ,6584 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,176 ח"ח   ,3700 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
בשטח של 76 מ"ר.

כ"ג בשבט התשע"ו )2 בפברואר 2016(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 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  רח/2005/ה/5, 
בזה  מצהירה   ,5102 עמ'  התשע"א,   ,6255 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7124, התשע"ו, עמ' 310, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3695, ח"ח 74.  

כ"ג בשבט התשע"ו )2 בפברואר 2016(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ובהתאם לתכנית מס' רח/400,  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2752, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2992 עמ'  התשמ"א, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  רחובות,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,2419 עמ'  התשע"ב,   ,6372 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,323 ח"ח   ,3700 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
בשטח של 27 מ"ר.

כ"ג בשבט התשע"ו )2 בפברואר 2016(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 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' רח/2/401, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3249, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,3373 עמ'  התשמ"ה, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  רחובות,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,6301 עמ'  התשע"ד,   ,6824 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,105 ח"ח   ,3704 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
בשטח של 136 מ"ר; הייעוד: שצ"פ.

כ"ג בשבט התשע"ו )2 בפברואר 2016(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

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

  מחוז  ירושלים

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
הפקדת בדבר מקומיתהודעה מתאר תכנית

   0189043-101:'מס
התכנית: מגוריםשם במגרש יח"ד   תוספת

אלעמוד   ראס
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

במשרדי ,1965 –התשכ"הוהבניה,  המחוזיתכי הועדה
ירושלים מחוז לבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה מקומיתמופקדתירושליםלתכנון מתאר תכנית
  9 - תשריט 10 -גרסת: הוראות 0189043-101: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  2668  ביטול
  6460מק/   ביטול
  62  ביטול

  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
ירושלים, יישוב: ירושלים עמוד אל   ראס

  X: 223337קואורדינטה
  Y: 630496קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 29988גוש:  חלקות: , לא   .14, 13, 12חלקי

  

התכנית   :מטרת
קיים. בנין   הרחבת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגורים  .1 מאזור שטח ייעוד לאזור 5שינוי מיוחד

ציבור.   ומוסדות ומבנים   מגורים
מגורים  .2 בית להרחבת בינוי הוראות קיים, קביעת

קיימת. קומה ולהכשרת קומה   לתוספת
מס  .3 ל 'קביעת בשטח המרבי הדיור   יח"ד. 5-יחידות
חדשים.  .4 בניין לקוי הוראות   קביעת
בגובה  .5 לבינוי הוראות הקרקע 4קביעת מעל   קומות
ל  .6 וקביעתם הבניה שטחי מ"ר, 1587-הגדלת

עיקריים,  874מתוכם שטחים שטחי 279מ"ר מ"ר
ושירות הקרקע תת 434- מעל שירות שטח מ"ר

לשימוש ציבורי שטח כולל הבנוי קרקעי. השטח
החדש האגף של הקרקע בקומת הרווחה אגף

של מתוכם 120בשטח עיקרי 108מ"ר שטח מ"ר
שירות.  12- ו שטח   מ"ר

בנייה.  .7 היתר למתן תנאים   קביעת
לשימור.  .8 עצים בדבר הוראות   קביעת
להר  .9 הוראות גדרקביעת   .יסת
  

הנאה.  .10 לזיקת הוראות   קביעת
התכנית  .11 למימוש ביצוע שלבי   קביעת

  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בבניןימעונ הרואהין אחר תכנוני פרט בכל או

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוזתונים, למשרדייבע לבניה לתכנון המחוזית הועדה

  לפון: ט9101301ירושלים 1ירושלים, שלומציון
למשרדי. 02-6290263 יומצא ההתנגדות ועדההעתק

ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית
  02-6296811טלפון: 

  

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

לתכניתהתכנו בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי ן
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות

  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
הפקדת בדבר מקומיתהודעה מתאר תכנית

   0212753-101:'מס
התכנית: למגוריםשם חדש בנין   הקמת

א בירושלים-בשכונת   טור
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
ירושלים מחוז לבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה מקומיתמופקדתירושליםלתכנון מתאר תכנית
  14 - תשריט 24 -גרסת: הוראות 0212753-101: 'מס

וחלוקה: איחודאיחוד   וחלוקהללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  3085  ביטול
  62  ביטול

  / ב5166  כפיפות
  5022  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  טור- א, יישוב: ירושלים

  X: 224050קואורדינטה
  Y: 631850קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 30897גוש:  במלואן: , לא   .1חלקות

  

התכנית   :מטרת
א בשכונת חדש לבניין בינוי בירושלים.-קביעת   טור

  

  
  



4025 ילקוט הפרסומים 7221, כ"ו באדר א' התשע"ו, 6.3.2016 

התכנית: הוראות   עיקרי
להלן:  א.  כמפורט הקרקע ייעודי במערך   שינוי

מגורים מאזור לאזור 5שינוי  ייעוד ודרך מיוחד
ומוסדות ומבנים ולשביל.מגורים   ציבור

בשטח:  ב.  הבאים הבינויים   קביעת
בן חדש מגורים לבניין בינוי מעל 4קביעת  2קומות

ילדים + חצר גן וכיתת קרקעיות תת חניה קומות
הכניסה.   בקומת

בניין.  ג.  קווי   קביעת
בנייה.  ד.  שטחי   קביעת
בנוי.  ה.  הוראות   קביעת
יח"ד:   ו.  מספר   .15קביעת
שלבי  ז.  התוכנית.קביעת למימוש   ביצוע
מבנים.  ח.  וחלקי מבנים להריסת הוראות   קביעת
בנייה.  ט. היתר למתן תנאים   קביעת

  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בבניןימעונ הרואהין אחר תכנוני פרט בכל או

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוזבעתונים, למשרדי לבניה לתכנון המחוזית הועדה

  פון: טל9101301ירושלים 1ירושלים, שלומציון
למשרדי. 02-6290263 יומצא ההתנגדות ועדההעתק

ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית
  02-6296811טלפון: 

  

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

לתכניתהתכנון בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות

  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
הפקדת בדבר מקומיתהודעה מתאר תכנית

   0227975-101:'מס
התכנית: הכרכוםשם   6רחוב

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק
במשרדי ,1965 –התשכ"הוהבניה,  המחוזיתכי הועדה

ירושלים מחוז לבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי
ולבניה מקומיתמופקדתירושליםלתכנון מתאר תכנית

  11 - תשריט 14 -גרסת: הוראות 0227975-101: 'מס
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  / ב2483  שינוי
  2483  שינוי

  62  ביטול

היחס התכנית  סוג   מספר
  / ב5166  כפיפות
  5022  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: הכרכום   . 6יישוב: ירושלים

  X: 216400קואורדינטה
  Y: 629350קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 30437גוש:    .37חלקות

  

התכנית   :מטרת
קיימות 2הרחבת   יח"ד

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגורים  .1 מאיזור קרקע ייעוד לאיזור 5שינוי מיוחד

א'.   מגורים
התכנית  .2 בתחום בנייה שטחי סך   קביעת
הרחבת  .3 לשם בנייה לתוספות בינוי יח"ד 2קביעת

  קיימות.
קווי  .4 לבנייה.קביעת   בנין
בנייה.   .5 הרחבות להקמת ביצוע שלבי   קביעת
היתר  .6 למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת

בשטח.   בנייה
נכרת.  .7 סטייה הוראות   קביעת
הריסה.  .8 בגין הוראות   קביעת

  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוזבעתונים, למשרדי לבניה לתכנון המחוזית הועדה

  טלפון: 9101301ירושלים 1ירושלים, שלומציון
למשרדי. 02-6290263 יומצא ההתנגדות ועדההעתק

ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית
  02-6296811טלפון: 

  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
הנמקו בפירוט בכתב המאמתהוגשה תצהיר ובלווי ת

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
הפקדת בדבר מקומיתהודעה מתאר תכנית

   0265132-101:'מס
התכנית: עמודשם אל בראס ציבורי מבנה   הקמת

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק
במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה

ירושלים מחוז לבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי
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ולבניה מקומיתמופקדתירושליםלתכנון מתאר תכנית
  8 - תשריט 8 -גרסת: הוראות 0265132-101: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  2668  ביטול
  62  ביטול

  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: ירושלים   .

ירושלים שיפוט גבול   בתחום
  X: 223357קואורדינטה
  Y: 630586קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 30899גוש:  במלואן: , לא   .1חלקות

  

התכנית   :מטרת
בן קהילתי ספורט מבנה מעל 4הקמת קומות 3קומות

  חניה.
  

התכנית: הוראות   עיקרי
לשטח  .1 פתוח ציבורי משטח שטח ייעוד שינוי

ציבור.למסחר ומוסדות   ומבנים
בן  .2 מבנה להקמת בינוי מעל 4קביעת קומות

תת ומחסנים) -הקרקע (וקומות לחניה קרקעיות
נלווים.  ומקצועות לספורט, תרבות   המשמשות

בניין.  .3 קווי   קביעת
ל  .4 המרביים הבניה שטחי   מ"ר.2893-קביעת
היתר  .5 למתן תנאים וקביעת בינוי הוראות קביעת

  בנייה.
  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
התנגד 100סעיף להגיש תוךלחוק, רשאי ימים 60ות

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוזבעתונים, למשרדי לבניה לתכנון המחוזית הועדה

  טלפון: 9101301ירושלים 1ירושלים, שלומציון
למשרדי. 02-6290263 יומצא ההתנגדות ועדההעתק

ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית
  02-6296811טלפון: 

  

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה תכנית

   0294918-101:'מס
התכנית: קיים 2תוספתשם לבנין   קומות

  ירושלים 34רח' רש"י
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
ירושלים מחוז לבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה מפורטתמופקדתירושליםלתכנון : 'מסתכנית
  5 -תשריט 8 -גרסת: הוראות 0294918-101

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  62  ביטול
  / א5022מק/   כפיפות
  / ב5166  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: רש"י   . 34יישוב: ירושלים

  X: 220285קואורדינטה
  Y: 632795קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 30069גוש:  במלואן: , לא   .167חלקות

  

התכנית   :מטרת
עבור 2וספתת יח"ד 2קומות והרחבת חדשות יח"ד

  קיימות.
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגורים   - מאזור ייעוד ג'. 4שינוי מגורים   לאזור
לתוספת   -  בינוי הבינוי. 2קביעת לנספח   קומות, בהתאם
ל   - בשטח, וקביעתם הבניה שטחי מ"ר 862- הגדלת

עיקריים, ו756(מתוכם שטחים מ"ר106-מ"ר
שרות).   שטחי

קווי   - וקביעת בנין קווי חדשים.שינוי   בנין
ל 2תוספת   -  מס' יח"ד וקביעת חדשות   יח"ד. 9 - יח"ד
מ   - מס' הקומות   .5-ל 3-הגדלת
התכנית.   - למימוש ביצוע שלבי   קביעת
בנייה.   - היתר למתן תנאים   קביעת
לפירוק.   - מבנה בגין הוראות   קביעת
לשימור.   - עצים בגין הוראות   קביעת
הו   - וקביעת היסטורי מבנה שימור.שימור   ראות

  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בבניןימעונ הרואהין אחר תכנוני פרט בכל או

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוזבעתונים, למשרדי לבניה לתכנון המחוזית הועדה

  פון: טל9101301ירושלים 1ירושלים, שלומציון
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למשרדי. 02-6290263 יומצא ההתנגדות ועדההעתק
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

  02-6296811טלפון: 
  

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

לתכניתהתכנון בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות

  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
הפקדת בדבר מקומיתהודעה מתאר תכנית

   0304485-101:'מס
התכנית: קיים, שם לבניין בנייה   תוספת

מוכבר אל   ג'בל
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
ירושלים מחוז לבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה מקומיתמופקדתירושליםלתכנון מתאר תכנית
  4 -תשריט 6 -גרסת: הוראות 0304485-101: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאתכניתהתרי ניתן שמכוחה

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  13824  שינוי
  / א2683  ביטול
  62  ביטול

  / א5022מק/   כפיפות
  / ב5166  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רביע ,יישוב: ירושלים מוכבר, רחוב: אבו אל   , ירושליםג'בל

  X: 223175קואורדינטה
  Y: 628015קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 31238גוש:  במלואן: , לא   .3, 2, 1חלקות

  

התכנית   :מטרת
קיים מגורים בניין על קומות שתי   תוספת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגורים   - מאזור קרקע של ייעוד א'  6שינוי   למגורים
המקב   -  הבנייה שטחי לסה"כיעת מ"ר778.20רביים

ע679.80(מתוכם שטחים וימ"ר מ"ר98.40- קריים
שירות).   שטחי

חדשים.   - מירביים בניין קווי   קביעת
תוספת   - עבור בינוי המבנה 2קביעת על קומות

תוספת לשם   יח"ד. 4הקיים
  יח"ד. 4יח"ד,סה"כ 2תוספת   -
ל   - המירבי הקומות מספר   קומות.  4-קביעת
למימוש   - ביצוע שלבי   התכנית.קביעת
להריסה.   - גדרות בגין הוראות   קביעת

בנייה.   - היתר למתן תנאים   קביעת
לשימור.   - עצים בגין הוראות   קביעת
ברכב.   - למעבר הנאה זיקת עם שטח   קביעת

  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחובעתונים, למשרדי לבניה לתכנון המחוזית זהועדה
-02טלפון: 9101301ירושלים 1ירושלים, שלומציון

למשרדי. 6290263 יומצא ההתנגדות ועדההעתק
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

  02-6296811טלפון: 
  

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

העובדות לתקנותאת ובהתאם מסתמכת היא שעליהן
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0071951-101:'מס

התכנית: קניגשם פייר רחוב תלפיות - המשך
  ירושלים

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית

מס  58 -גרסת: הוראות0071951-101: 'מקומית
  35 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:חסתיהמתי   לתכניות

היחס התכנית  סוג   מספר
  4721  ביטול
  3981  ביטול
  4002  ביטול
  / א1732  ביטול
  3282  ביטול
  5253  ביטול
  974  ביטול
  62  ביטול
  1677  ביטול
  1718  ביטול
  / א4539  ביטול
  6819  ביטול

  / ב5166  כפיפות
  / א5022מק/   כפיפות
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ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: התעשיה   .   יישוב: ירושלים

רחוב: האומן   .   יישוב: ירושלים
פייר   . קניג רחוב: גנרל   יישוב: ירושלים

רחוב: הסדנא   .   יישוב: ירושלים
  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 30129גוש:  , 30, 29, 27, 15, 14, 2חלקות
31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,49 ,54 ,55 ,56.  

חלקות: ח30129גוש:    .58, 53, 18, 10, 9לקי
חלקות: 30130גוש:    .211חלקי
במלואן: 30140גוש:    .26, 25, 23, 12, 11, 9, 8חלקות
חלקות: 30140גוש:    .21חלקי
במלואן: 30142גוש:    .60, 44, 43, 42חלקות
חלקות: 30142גוש:    .59, 53, 47חלקי

  X: 220300קואורדינטה
  Y: 628400קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
ברעם,  משה דרך דרומה, עד קניג פייר רחוב הארכת

לאורכו. הבניה וזכויות הקרקע ייעודי הסדרת   תוך
  

התכנית: הוראות   עיקרי
להלן:  . 1 כמפורט הקרקע ייעודי במערך   שינוי

ומסחר לתעסוקה לשטח לתעשייה   משטח
ומבנים תעסוקה למסחר לשטח לתעשיה משטח

ציבור   ומוסדות
מוצעתמשטח לדרך לשטח   לתעשייה

ציבור למבני לשטח לתעשייה   משטח
תעסוקה למסחר לשטח תידלוק לתחנת משטח

ציבור ומוסדות   ומבנים
מוצעת לדרך לשטח פתוח ציבורי   משטח

ומסחר לתעסוקה לשטח מאושרת לדרך   משטח
בניין  . 2 קווי   קביעת
של  . 3 כולל בהיקף בנייה זכויות   מ"ר.681,614קביעת
ושימושים.  . 4 בינוי הוראות   קביעת
על  . 5 הבינוי גובה   קומות. 18ועד 12, 5קביעת
בשטח.  . 6 בנייה היתר למתן תנאים   קביעת
להריסה.  . 7 מבנים בגין הוראות   קביעת
לשימור/ להעתקה/   . 8 בעצים לטיפול הוראות קביעת

  לעקירה.
ומטרדים  . 9 מפגעים למניעת והוראות מגבלות קביעת

  ם.סביבתיי
לביטול.  . 10 לדרכים הוראות   קביעת
הנאה.  . 11 זיקות לעניין הוראות   קביעת

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים26/06/2015 , התשעה, 7065ובילקוט

  .28/06/2015, בתאריך6906עמוד
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
מחוז לבניה ירושלים 1ירושלים, שלומציוןלתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

בימים02-6296811טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות

.www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0072736-101:'מס

התכנית: מגורים 5תוספתשם לבנין   יח"ד
חנינהשכ'   בית

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית

 17 -גרסת: הוראות0072736-101: 'מסמקומית
  10 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  / א3458במ/   שינוי

  62  ביטול
  / ב5166  כפיפות
  5022  כפיפות

  

הכלולים ומקומם:השטחים   בתכנית
זוהייר בן רחוב: קאעב חנינה, יישוב: ירושלים   בית

  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 30610גוש:  במלואן: , אל   .20חלקות

  X: 221811קואורדינטה
  Y: 637954קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
חנינה 5תוספת שכ' בית לשטח   יח"ד

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגורים  . 1 מאזור ייעוד ב'. 5שינוי מגורים לאזור   מיוחד
להלן:  .  2 כמפורט בנייה לתוספות בינוי   קביעת

הקרקע  א.  בקומת יח"ד להרחבת בינוי קביעת
הבינוי. לנספח בהתאם א   וקומה

לתוספת  ב. בינוי מעל 2קביעת חדשות קומות
תוספת לשם הקיים הבניה יחידות 4היתר

הבינוי. לנספח חדשות, בהתאם   דיור
ק  . 3 לבניה , כאמור.קביעת בניין   ווי
מ  . 4 הבניה שטחי להגדלת וקביעתם בשטח - רביים

ו 839"ר, מתוכםמ1067.85 עיקרי שטח - מ''ר
שירות.228.85 שטח   מ''ר

ל  . 5 הדיור יחידות מספר דיור. 6 -קביעת   יחידות
ל  . 6 קומות מספר חניה 4-קביעת קומת מעל קומות

קרקעית.    תת
בינוי  . 7 הוראות היתרקביעת למתן תנאים וקביעת

בשטח.   בנייה
ולהעתקה.  . 8 לשימור עצים בגין הוראות   קביעת
בנין,  . 9 בגין הוראות להריסה.גדרקביעת   ומדרגות

התוכנית.  . 10 למימוש ביצוע שלבי   קביעת
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התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים19/06/2015 , התשעה, 7060ובילקוט

  .18/06/2015, בתאריך6491עמוד
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ספרא ירושלים, ככר ולבניה לתכנון ירושלים   1מקומית

בה02-6296811טלפון:  לעיין רשאי המעוניין בימים, וכל
לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

מקומי:  ירושלים תכנון מחוז: ירושלים, מרחב
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0093310-101:'מס

התכנית: קייםשם לבניין וקומות מס'  יח''ד הגדלת
ירושלים חנינה בית   בשכונת

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית

 17 -גרסת: הוראות0093310-101: 'מסמקומית
  10 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
לתכניותיהמתי   הבאות:חסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  62  ביטול
  6671  ביטול

  / א5022מק/   כפיפות
  15תמא/   כפיפות
  / ב5166  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
אלדם, יישוב: ירושלים וואד המערבית חניה בית   שכונת

  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 30611גוש:    .30חלקות

  X: 220775קואורדינטה
  Y: 638200קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
קיים קומות  לבניין שתי   תוספת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגורים -1 מאזור ייעוד ג. 1שינוי מגורים לאזור   מיוחד
קומות.   -2 תוספת עבור בינוי   קביעת
של   -3 בהיקף בנייה שטחי מר'' מהם2970קביעת

עקרי הקרקע1860שטח מעל שרות מר'' ושטח
ו336 קרקעית. 774 -מ''ר תת חניה   שטח

בנין.  -- 4 קווי   קביעת
ס'הכ 11שלתוספת   -5   יח''ד. 20יח''ד
מ   -6 מס' הקומות ל 2הגדלת מעל 4קומות קומות

קרקעית. תת חניה   קומת
  

התוכנית.   -7 למימוש ביצוע שלבי   קביעת
בנייה.   -8 היתר למתן תנאים   קביעת

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים25/09/2015 , התשעו, עמוד7116ובילקוט

  .17/09/2015, בתאריך15
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
ירושלים, שלומציון מחוז לבניה ירושלים 1לתכנון

במשרדי02-6290263טלפון: 9101301 ועדה :. וכן
ירושלים, ככ ולבניה לתכנון ספראמקומית ירושלים   1ר

בימים02-6296811טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  

זילבר   דלית
ולבניהיו"ר לתכנון המחוזית   הועדה

ירושלים   מחוז

  מחוז  תל-אביב

יהודה מקומי: אור תכנון אביב, מרחב אזור - מחוז: תל
בדבר מפורטתאישורהודעה תכנית
   0217687-552:'מס

התכנית: דןשם גוש עירוניים וטרינריים  -שירותים
מסובים   מחלף

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה תכניתבדבר

 24 - גרסת: הוראות0217687-552: 'מסמפורטת
  18 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:יהמתי לתכניות   חסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  320תממ/   שינוי

  11מתא/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  3תמא/   כפיפות
  2/ 4תמא/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מחלף של מזרחי הדרום ברביע מצוי התכנית תחום

  מסובים
  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מסודר, 6172גוש:    .13, 11, 5, 4חלקי

  X: 184374קואורדינטה
  Y: 660384קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
שירותים  .1 מתן לצורך שטח ופיתוח בינוי תיחום

  ווטרינריים.
מס'   . 2 וטרינרים, 1מגרש אזוריםשירותים קביעת

חיים. בעלי עם ונופש פנאי   לבילוי
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מס' מגר  .3 מתארית. 2ש ברמה ציבור מבנה   שטח
מכביש  .4 למתחם נגישות דרך   .461הסדרת
מקומות  .5 והסדרת דרכים  פנימית רשת התווית

המתחם. לצרכי   חניה
להסדרת  .6 הנחיות המתחם.קביעת של הנופית   החזות

  

התכנית: הוראות   עיקרי
לשירותים  .1 מתחם לביצוע מפורטות הוראות קביעת

  ווטרינריים.
המתחם.   .2 ותפעול להקמה סביבתיות הנחיות   קביעת
לצורך  .3 שטחים הפקעת בדבר הוראות קביעת

המתחם.   הקמת
למתחם, התנועה  .4 נגישות בדבר הוראות קביעת

בו.   והחניה
וזכויות  בנייה.  .5 הוראות   קביעת
המתחם.  .6 בשטחי מותרים ושימושים אזורים   קביעת
התכנית.  .7 בתחום היתרים להוצאת הוראות   קביעת

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים03/07/2015 , התשעה, 7069ובילקוט

  .02/07/2015, בתאריך7060עמוד
  

נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיבהתכנית הועדה
בגין אביב, דרך תל מחוז ולבניה אביב 125לתכנון -תל

במשרדי. 03-7632588טלפון: 67012יפו ועדה :וכן
אור ולבניה לתכנון שדה -יהודהמקומית אזור, יצחק

המעונ, 03-6534547טלפון:  ,אזור 18 רשאייוכל ין
ובשע בימים בה פתוחיםלעיין האמורים שהמשרדים ות

הפניםמשרדשלהאינטרנטבאתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

  
  

יהודה מקומי: אור תכנון אביב, מרחב אזור - מחוז: תל
בדבר מקומיתאישורהודעה מתאר תכנית
   0273292-552:'מס

התכנית: מקומית - 254מאא/שם מתאר תכנית
הגג, אזור   למפלס
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור ,1965 –והבניה, התשכ"ה מתארבדבר תכנית
 10 -גרסת: הוראות0273292-552: 'מסמקומית
  5 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
  

גובלים: תכנון אביב.מרחבי תל מחוז   חולון, גלילית
  

וחלקות:   גושים
  X: 181968קואורדינטה
  Y: 658959קואורדינטה

  

התכנית:מטר   ת
ומגבלות כללים, הנחיות לקבוע היא התכנית מטרת
המועצה בתחום מגורים במגרשי הגג במפלס לבנייה
קיימים, שיפור מבנים התחדשות אזור, לשם המקומית

התושבים. ורווחת הבניין   עיצוב

התכנית: הוראות   עיקרי
שטוח.  א.  גג על לגג יציאה חדר לבניית הוראות   קביעת
משופע.  ב.  גג בחלל לבנייה הוראות   קביעת
של  ג.  לשטח עד לגג היציאה חדר שטח  40קביעת

מאושרות. תכניות מכח זכויות ליח"ד, כולל   מ"ר
שטוח.  ד.  גג על בבנייה לנסיגות הוראות   קביעת
משו  ה.  בגג ושיפוע הגג רום גובה וגובהקביעת פע

שטוח. גג על   חדר
הגג.  ו.  על לפרגולות הבנייה הוראות   קביעת
המוצבים  ז.  טכניים למתקנים הבנייה הוראות קביעת

הגג.   על
  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים09/09/2015 , התשעה, 7099ובילקוט

  .20/08/2015, בתאריך8237עמוד
  

האמורה בהתכנית המחוזיתמשרדינמצאת הועדה
בגין אביב, דרך תל מחוז ולבניה אביב 125לתכנון -תל

במשרדי. 03-7632588טלפון: 67012יפו ועדה :וכן
אור ולבניה לתכנון שדה -יהודהמקומית אזור, יצחק

המעונ, 03-6534547פון:טל ,אזור 18 רשאייוכל ין
ובשע בימים בה פלעיין האמורים שהמשרדים תוחיםות

הפניםמשרדשלהאינטרנטבאתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

  
  

ים מקומי:  בת תכנון מחוז: תל-אביב, מרחב
בדבר ברמהאישורהודעה מקומית מתאר תכנית

  515  בי/ :'מסמפורטת
התכנית: הגיבוריםשם מתחם עירונית   התחדשות

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור ,1965 –התשכ"הוהבניה,  מתארבדבר תכנית

מפורטת ברמה     515  בי/: 'מסמקומית
וחלוקה: איחודאיחוד לעריכת הוראות הקובעת תכנית

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

הרשאות או   היתרים
הבאות:יהמת לתכניות   יחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  340בי/   שינוי
  3/ 364בי/   שינוי
  1/ 364בי/   שינוי
  377בי/   שינוי
  339בי/   שינוי
  1/ 403בי/   שינוי
  50בי/   שינוי
  / א2בי/   שינוי
  328בי/   שינוי
  403בי/   שינוי

  430בי/   ביטול
  / א430בי/   ביטול

  1/ 5תממ/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
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ומקומם:השטחים בתכנית   הכלולים
עמידר   שכונת

וייצמן   א'. 23א', 21א'. 19א', 17א', 15א',  13א', 11רחוב
העצמאות   .76, 74, 72, 66רחוב
הגיבורים   .4, 2רחוב

  

התכנית:   גבולות
הגיבורים, העצמאות,  הרחובות בין תחום המתחם

וייצמן.ףועור רחוב שלאורך   הבינוי
גובלים: תל תכנון   יפו.-אביבמרחבי

  

וחלקות:   גושים
חלקות: 7147גוש:    .125חלקי
במלואן: 7153גוש:  , 240, 222, 214, 140, 83חלקות
252 - 256 ,262  - 263 ,315 ,365 ,372  - 377 ,380.  
חלקות: 7153גוש:    .379, 328, 319 - 318, 238חלקי

  

התכנית:מטר   ת
פינוי  . 1 ע"י עירונית לאפשר- התחדשות בינוי, במטרה

בת העיר מרכז סביבת פוטנציאל ים, כיכר- מימוש
הרכבת של האדום הקו ותחנת המגינים/ המצבה

  הקלה. 
המגורים, המסחר, התעסוקה, מבני  . 2 שטחי הגדלת

התכנית.  בתחום הפתוחים והשטחים   הציבור
ת  . 3 מגורים, תעסוקה, הסדרי תנאי חבורהשיפור

התכנית.  בתחום החיים   וחניה, ואיכות
הקרובה,   . 4 לעיר, לסביבתו ערך בעל מקום יצירת

היעוד שינוי ידי במתחם, על ולעוברים לתושבים
ציבור, ל ושטחי קרקעיהקיים: מגורים יעודי

למגורים, מסחר,  שימושים של עירוב המאפשרים
ופתוחים.  הציבור, מבונים לטובת ושטחים   תעסוקה

התכנית.   . 5 בתחום רגל הולכי תנועת   עידוד
בינוי.   . 6 לפינוי מתחמים תת   קביעת
המבנים  . 7 כל והריסת פינוי בדבר הוראות קביעת

י קביעת במתחם, וכן וזכויותיהקיימים קרקע עודי
  בנייה. 

  

התכנית: הוראות   עיקרי
בכתובות: הגיבורים 12הריסת  . 1 מגורים , 4, 2מבני

א', 15א', 13א', 11, וייצמן76, 74, 72העצמאות
חדשים 11א' ובניית 23א', 21א', 19א', 17 מבנים

  תחתם. 
של 503בניית  . 2 תוספת המהוות יח"ד 379יח"ד

הקיים.    למצב
של 2בניית  . 3 בגובה הגיבורים ברחוב מגורים מבני

עם 2קומות. בניית 18-ו 24עד מגורים מבני
עד של בגובה הכניסה בקומת קומות,  18מסחר

העצמאות. ברחוב ורחוב הגיבורים רחוב בפינת
בני 5העצמאות, בניית ותעסוקה מגורים  9מבני

כניסה, ו קומת מעל בני 2 - קומות קיר צמודי מבנים
ציבור.  4 למוסדות   קומות

קרקע, בחלקות  . 4 ייעוד וייצמןשינוי רחובות שלאורך
למגורים,  ציבור ומבני מגורים ועצמאות, מאזור

ציבור. ומוסדות   תעסוקה, ומבנים

קרקע ייעוד רח' הגיבורים, שינוי שלאורך בחלקות
ציבור.  ומוסדות ומבנים למגורים   ממגורים

המותרים, זכויות  . 5 מגרשים, השימושים קביעת
קרקע.  ייעוד בכל בנייה   והוראות

יעלה  . 6 לא התכנית בתחום למגורים העיקרי השטח
עיקרי 12מ"ר, כולל51,306על שטח מ"ר

המרפסות סגירת תותר יח"ד. לא לכל למרפסות
תהא זו מהוראה הדירה, סטייה לשטח וצירופן

ניכרת.   סטייה
יעלה  . 7 לא התכנית בתחום למסחר העיקרי השטח

  מ"ר.3,083על
בתח  . 8 לתעסוקה העיקרי יפחתהשטח לא התכנית ום

  מ"ר.4,700 -מ
לא  . 9 התכנית בתחום ציבור למוסדות העיקרי השטח

מ   מ"ר.3,500 -יפחת
ושיעור  . 10 לדירה ממוצע גודל לגבי הנחיות קביעת

קטנות.   דירות
למשרדים  . 11 ממגורים שטחים להמרת הנחיות קביעת

אישיים.   ושירותים
ולז  . 12 מסחריים לשטחים הוראות הנאהקביעת יקות

השונים. ביעודים הקרקע בקומת רגל   להולכי
הציבור.   . 13 לרווחת ומקורים פתוחים שטחים קביעת

לרחוב הגישה והבטחת רגל הולכי שבילי הסדרת
עמידר.  משכונת   העצמאות

בנייה  . 14 היתר למתן ותנאים בינוי הוראות קביעת
מפורטת. בתכנית   שיכללו

עיצו  . 15 תכנית להכנת למתןדרישה כתנאי אדריכלי ב
התכנית. למגרשי בנייה   היתרי

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים14/01/2015 , התשעה, 6961ובילקוט

  .06/01/2015, בתאריך2647עמוד
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
בגין אביב, דרך תל מחוז ולבניה - אביבתל 125לתכנון

במשרדי03-7632588טלפון: 67012יפו ועדה :. וכן
ים, סטרומה בת ולבניה לתכנון ים 1מקומית טלפון:  ,בת

בימים03-5556030 בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

השרון מקומי:  רמת תכנון מחוז: תל-אביב, מרחב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה תכנית

   0155416-553:'מס
התכנית: סוקולובשם מסחרי   1100רש/ - 34מרכז

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק
במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה

אביב תל מחוז ולבניה הועדהלתכנון ובמשרדי
ולבניה לתכנון השרוןהמקומית תכניתמופקדתרמת

 22 - גרסת: הוראות0155416-553: 'מסמפורטת
  12 - תשריט
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וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  / א210רש/   שינוי
  781רש/   כפיפות
  990רש/   כפיפות
  997רש/   כפיפות
  4/ 1/ 5תממ/   כפיפות
  541רש/   כפיפות
  1052רש/   כפיפות
  34תמא/   כפיפות
  5תממ/   כפיפות
  36תמא/   כפיפות
  679רש/   כפיפות
  436רש/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב:  השרון   . 34סוקולוביישוב: רמת

השרון רמת של הראשי ברחוב מסחרי   מרכז
  X: 184800קואורדינטה
  Y: 672100קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 6417גוש:    .70, 69חלקות

  

התכנית   :מטרת
בחלקה  . 1 קיים מסחרי למבנה בנייה זכויות תוספת

של69   מ"ר1,650, בהיקף
בחלקות  . 2 בניין קווי לתשריט 70-ו 69שינוי   בהתאם
החניון  . 3 בתחום חניה מקומות לתוספת אפשרות

חניה. מתקני   הקיים, באמצעות
וזיקת  . 4 לחניון גישה לצורך לרכב הנאה זיקות הגדרת

הקולונדה. בתחום רגל להולכי   הנאה
של  . 5 בהיקף ציבורי לשימוש רצפות שטח הקצאת

לצר 200 בנוי ותרבותמ"ר חינוך, רווחה, קהילה   כי
  

התכנית: הוראות   עיקרי
של  א.  בהיקף בנייה זכויות חדשות 4תוספת קומות

ומשרדים. מסחר בייעוד   למבנה
ל  ב.  המסחרי המבנה תכסית    70%- קביעת
מערכות  ג.  ושדרוג המסחרי המבנה חזיתות שיפוץ

שלו     התשתית
קולונדה  ד.  שלשימור ברוחב סוקולוב רחוב כלפי

התקפה3.50 לתכנית   מ', בהתאם
חניון  ה.  לשמש ימשיכו לתקן שמעבר החניה מקומות

מקומות תוספת תותר כן בתשלום, וכמו מסחרי
באמצעות הקיים החניון תחום במסגרת חניה

חניה   מתקני
ובלבד  ו.  המבנה גג על טכנים מתקנים הצבת תותר

גלו יהיו ולא הרחובשיוסתרו מן לעין   יים
  
  

זכויות  ז.  במסגרת במרתפים עיקריים שימושים יותרו
המוצעות   הבניה

החניון שקיבולת ובלבד קהל מקבלי משרדים ח. יותרו
היתר הוצאת בעת התקף החניה בתקן תעמוד

  בנייה
חינוך, רווחה, קהילה  ט.  לצרכי ציבורי שימוש יותר

  ותרבות
עד  י.  שטח300יותרו הקרקע, מ"ר בתת עיקרי

הנדרשים השירות משטחי יגרע שלא   ובתנאי
קודמות  יא.  מתוכניות הדרך להפקעת בפועל ביצוע

שטח   601בתא
  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בבניןימעונ הרואהין אחר תכנוני פרט בכל או

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

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

בגין אביב, דרך אביב 125תל טלפון: 67012יפו-תל
א', 03-7632586 בימים המחוזית בוועדה קהל . קבלת

השעות פרטילצייןיש .11:00-14:00ב', ג', ה' בין
העתק .קיימיםאםפקס/ל"דואלרבותקשריצירת

למשרדי יומצא ולבניהההתנגדות לתכנון מקומית ועדה
ביאליק השרון, שד השרון 41רמת טלפון: 47207רמת

03-5483829  
  

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  

אורון   גילה
וליו"ר לתכנון המחוזית   בניההועדה

תל   אביב- מחוז

  מחוז  צפון

מקומי:  כרמיאל תכנון מחוז: צפון, מרחב
מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

   0234914-208מס':
התכנית: ג/ מבקשי - 21923שם כנסת   בית

כרמיאל   השם
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור1965-והבניה, התשכ"ה מפורטת, בדבר תכנית
  9 - תשריט 14 -גרסת: הוראות 0234914-208מס': 

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
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הבאות:יהמת לתכניות   יחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  12813ג/   שינוי
  8/ 424כר/ מק/   כפיפות
  17007גנ/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: כרמיאל   .

בכרמיאל. יועד דרום רבין בשכונת ציבורי שטח מגרש
שכונתי כנסת   לבית

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 19872גוש:    .46, 24, 20חלקי

  X: 226318קואורדינטה
  Y: 756411קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
מש.צ.פ. למבני ייעוד דת, קביעתשינוי לצורכי ציבור

בנייה. וזכויות   שימושים
  

התכנית: הוראות   עיקרי
דת. לצורכי ציבור מש.צ.פ. למבני ייעוד   שינוי

מש.צ.פ. לחניון. ייעוד   שינוי
בנייה. זכויות   קביעת

שימושים.   קביעת
  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים21/08/2015 התשעה, , 7099ובילקוט

  .20/08/2015, בתאריך8245עמוד
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
קק"ל כרמיאל, שד ולבניה לתכנון כרמיאל 100מקומית

המעוני04-9085671טלפון: 20100 לעיין, וכל רשאי ין
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

הפניםמשרדשלהאינטרנטלקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

  
  

מקומי:  עכו תכנון מחוז: צפון, מרחב
מס':ג/ מפורטת תכנית הפקדת בדבר   21709  הודעה

התכנית: מערבישם גליל האקדמית  -המכללה
סטודנטים   מעונות

בזה לסעיףנמסרת התכנון 89הודעה, בהתאם לחוק
המחוזית1965 –יה, התשכ"הוהבנ הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מס':  מפורטת תכנית מופקדת עכו ולבניה לתכנון

    21709ג/
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציהתרי ניתן שמכוחה אתכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  7610ג/   שינוי
  5038ג/   שינוי

היחס התכנית  סוג   מספר
  17857ג/   שינוי
  18579ג/   שינוי
  12עכ/ מק/   שינוי

  35תמא/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: עכו.

  X: 208200קואורדינטה
  Y: 760200קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: 18019גוש:    .210, 1חלקי

חלקות: 21116וש: ג   .50חלקי
  

התכנית:   מטרת
הקמת לצורך לחינוך ציבור ומוסדות למבנים שטח ייעוד

סטודנטים.   מעונות
  

התכנית: הוראות   עיקרי
למבנים  . 1 שכונתי מרכז או עסקים מרכז ייעוד שינוי

ציב פתוח.ומוסדות ציבורי ושטח לחינוך   ור
קרקע.  . 2 ייעוד לכל שימושים   הגדרת
בנייה.  . 3 זכויות   הגדרת
סטודנטים.  . 4 מעונות שימושי   הוספת

  

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

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין מעוניין
פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את

תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעתונים, למשרדי

י עילית 29צחקהצפון, מעלה טלפון: 1753005נצרת
ועדה04-6508555 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

עכו, ויצמןמקומית ולבניה   טלפון:  ,עכו 35לתכנון
04-9956118  

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

ובה מסתמכת היא שעליהן העובדות לתקנותאת תאם
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  
  

מקומי:  עכו תכנון מחוז: צפון, מרחב
מס':ג/ מפורטת תכנית הפקדת בדבר   21708  הודעה

התכנית: מערבישם גליל האקדמית   המכללה
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המחוזית1965 – והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מס':  מפורטת תכנית מופקדת עכו ולבניה לתכנון

    21708ג/
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
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והרשאות: בנייה שמכוחההתרי להוציאתכנית ניתן
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  7610ג/   שינוי
  5038ג/   שינוי
  17857ג/   שינוי
  18579ג/   שינוי
  12עכ/ מק/   שינוי

  35תמא/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: עכו.

  X: 208400קואורדינטה
  Y: 760200קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
במלואן: 18019גוש:    .11, 7חלקות
חלקות: 18019גוש:    .210, 8, 6, 3, 1חלקי
חלקות: 21116גוש:    .50חלקי

  

התכנית:   מטרת
הגישה הפיתוח, השימושים, דרכי שטחי גבולות הגדרת

הבניה. וזכויות   למכללה
  

התכנית: הוראות   עיקרי
השטח  . 1 ציבור, ייעוד ציבור, שטחי ומוסדות למבנים

פתוחים. ושטחים לשמור היסטורי   דרכים, אתר
קרקע.  . 2 ייעוד לכל שימושים   הגדרת
בנייה.  . 3 זכויות   הגדלת
סטודנטים.  . 4 מעונות שימושי   הוספת

  

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

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלטהאינטרנ
הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין מעוניין
פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את

תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד

המחוזית הועדה ולבניהבעיתונים, למשרדי לתכנון
יצחק הצפון, מעלה עילית 29מחוז 1753005נצרת

למשרדי04-6508555טלפון:  יומצא ההתנגדות . העתק
מקומית עכו, ויצמןועדה ולבניה טלפון:  ,עכו 35לתכנון
04-9956118  

  

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  
  
  
  
  

מקומי:  צפת תכנון מחוז: צפון, מרחב
מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

   0236174-216מס':
התכנית: בנייה21867ג/ שם אחוזי בניןהגדרת וקווי

  75+  78חלקה13061גוש
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

תכנית1965 –והבניה, התשכ"ה אישור , בדבר
מס':   20 - גרסת: הוראות0236174-216מפורטת

  10 - תשריט
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  1698ג/   שינוי
  12617ג/   שינוי

  9/ 2תממ/   פירוט
  1697ג/   פירוט

תמ"א ע"פ   35תמא/   אישור
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
צפת העתיקה בין -עיר הגרדום עולי למדרגות בסמוך

המאירי. למצפור אבוהב   סמטאת
  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 13061גוש:  במלואן: , לא   .78, 75חלקות

  X: 246350קואורדינטה
  Y: 763625קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
ומסחר מגורים, תיירות לשימוש מבנה   הקמת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
קרקע  . 1 מרתף, קומת קומת הכולל מבנה הקמת

מסחרי אולשימוש מגורים לשימוש קומות ושתי
אירוח.   יחידות

בנייה.  .2 והוראות בניין, זכויות   הגדרת, קווי
מותרות.  . 3 ואירוח יח"ד   קביעת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים04/09/2015 , התשעה, 7111ובילקוט

  .07/09/2015, בתאריך8651עמוד
  

נמצאת האמורה המחוזיתהתכנית הועדה במשרדי
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
ל צפת, ירושליםמקומית ולבניה טלפון:  ,צפת 7תכנון

בימים04-6927467 בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ובאתר פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלרנטהאינט
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מקומי:  גולן תכנון מחוז: צפון, מרחב
מקומית מתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה

  21624מס':ג/
אליעד מתאר התכנית:תכנית   שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית1965 –ניה, התשכ"הוהב הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מס':  מקומית מתאר תכנית מופקדת גולן ולבניה לתכנון

    21624ג/
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
התכנית  היחססוג   מספר

  01/ 12566גו/ מק/   שינוי
  8677ג/   שינוי
  19101ג/   שינוי
  8347ג/   שינוי
  14471ג/   שינוי
  12566ג/   שינוי
  12429ג/   שינוי

שינוי   8874ג/   ללא
שינוי   17747ג/   ללא

  5/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  3/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות
  3/ 2תממ/   כפיפות
  1/ 12תמא/   כפיפות
  13תמא/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  עד.-יישוב: אלי

  X: 269000קואורדינטה
  Y: 745500קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: 200000גוש:    .70חלקי

  

התכנית:   מטרת
ל- רה והרחבתו הישוב שטח   יח"ד. 306- תכנון

  

הוראות   התכנית:עיקרי
מ  ) 1 בישוב הנחלות מספר ל 78-השלמת   .100נחלות
ל  ) 2 בנחלה מגורים שטח כ"א. 2.5 -השלמת   דונם
מעבר.  ) 3 כזכות וקביעתן הנחלות בין גישה דרכי   ביטול
א'. 22תוספת  ) 4 מגורים   מגרשי
הסדרת  ) 5 לצורך ואחסנה תעשייה ייעוד הסדרת

קיימים.   מבנים
שמ  ) 6 של והתרה למטרותהסדרה שלא נוספים ושים

לצרכי בנחלה המגורים אזור בתחום חקלאיות
  תעסוקה.

אופי  ) 7 על שמירה תוך ופיתוח בינוי הוראות קביעת
המושב.-החקלאי של   כפרי

ג/   ) 8 תכנית בתכנית20936הוראות האמור על יגברו
ותאושר. ככל   זו

  

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי מעוניין כל
לקהל, וכןשהמשרדים פתוחים באתרהאמורים

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בבנין הרואהמעוניין אחר תכנוני פרט בכל או

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

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

יצחק הצפון, מעלה עילית 29מחוז 1753005נצרת
למשרדי04-6508555טלפון:  יומצא ההתנגדות . העתק

גולן, קצרין ולבניה לתכנון מקומית טלפון: 12900ועדה
04-6969712  

  

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

והבניה לתכניתהתכנון בהתנגדויות נוהל (סדרי
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות

  
  

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

מס':   21129  ג/ מפורטת
התכנית: מבנישם לשטח חקלאי משטח ייעוד שינוי

חקלאי לשטח משק מבני ומשטח   משק
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מתאר1965 –והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר
מס': ג/ מפורטת ברמה     21129  מקומית

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:יהמתי לתכניות   חסת

היחס   התכניתמספר  סוג
  5202ג/   שינוי
  14646ג/   שינוי

  3/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  5/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  10/ ד/ 10תמא/   כפיפות
  3/ 2תממ/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
גמלא   .   יישוב: מעלה

חקלאי משק   אזור
  

וחלקות:   גושים
חלקות: 200000גוש:    .70חלקי

  X: 263900קואורדינטה
  Y: 753800קואורדינטה
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התכנית:   מטרת
היתרים לקבל מנת על הלולים של הקיים מצבם   הסדרת

התכנית: הוראות   עיקרי
מפורט  . 1 תכנון ללא בשטח קרקע ייעוד מבני -קביעת

  משק.
דרך.  . 2 והארכת חקלאי לשטח משק ממבני ייעוד   שינוי
מתחדשת.התרת  . 3 אנרגיה למתקני   שימוש

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים27/03/2015 , התשעה, 7008ובילקוט

  .22/03/2015, בתאריך4299עמוד
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
גולן,   קצרין ולבניה לתכנון   טלפון: 12900מקומית

בימים04-6969712 בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ובאתר פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

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

מס':ג/   20611מפורטת
התכנית: ערמוניםשם שכונת מחבר כביש   - קטע

תבור ,7276כביש   כפר
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מתאר1965 –והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר
מס': ג/ מפורטת ברמה     20611  מקומית

וחלוקהוחלוקה:איחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:יהמת לתכניות   יחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  325/ 10896/ 7גמ/ מק/   שינוי
  10896ג/   שינוי
  4748ג/   שינוי

  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות
  5/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  9/ 2תממ/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
תבור הערמונים, יישוב: כפר   7276כביש -שכונת

  

וחלקות:   גושים
במלואן: 17032גוש:    .179, 177, 171, 169חלקות

חלקות: 17032גוש:  , 175, 170, 168, 166חלקי
178 ,181.  

  X: 239275קואורדינטה
  Y: 731350קואורדינטה

  

  
  
  

  התכנית:מטרת
לכביש הערמונים שכונת בין גישה דרך התווית

בעתיד( 7276 שישודרג ביוב מתקן עבור שטח ,לייעד
שטח שטח5לתא הנוכחי (תא ממקומו   ).4) ויועתק

  

התכנית: הוראות   עיקרי
חיבור  *  ליצור ע"מ לדרך ומשצ"פ חקלאי ייעוד שינוי

לכביש הערמונים שכונת תבור.7276בין   בכפר
הנדסי,  *  למתקן משפ"פ ייעוד שדרוגשינוי לאחר

הביוב.   מתקן
לחקלאי,  *  הנדסי ממתקן ייעוד שדרוגשינוי לאחר

הביוב.   מתקן
לשצ"פ.  *  משפ"פ ייעוד   שינוי

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים27/03/2015 , התשעה, 7008ובילקוט

  .22/03/2015, בתאריך4301עמוד
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
תבור המזרחי, כפר הגליל ולבניה לתכנון מקומית

לעיין04-6772333טלפון: 15241 רשאי המעוניין , וכל
שהמשרדים ובשעות בימים פתוחיםבה האמורים

הפניםמשרדשלהאינטרנטלקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

  
  

המזרחי מקומי:  הגליל תכנון מחוז: צפון, מרחב
מס': מפורטת תכנית אישור בדבר   21549ג/ הודעה

התכנית: מס' שם דרך תוואי דרך52שינוי , התוית
בנייה אחוזי   טורעאן-משולבת, הגדלת

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
תכנית1965 –והבניה, התשכ"ה אישור , בדבר

מס': ג/     21549  מפורטת
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:יהמתי לתכניות   חסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  10689ג/   שינוי
  35תמא/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  9/ 2תממ/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
ביתך, יישוב: טורעאן   בנה

  

וחלקות:   גושים
במלואן: 16607גוש:    .34חלקות
חלקות: 16607גוש:    .216, 210חלקי

  X: 235250קואורדינטה
  Y: 743075קואורדינטה
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התכנית:   מטרת
הקיים, וחיבור הביוב קו לתחזוקת גישה דרך התווית

דרך 52דרך לגיטימציה 51עם ומתן רגל הולכי למעבר
בחלקה הקיימת   .34לבניה

  

התכנית: הוראות   עיקרי
לדרך,   . 1 מפורט תכנון ללא מאזור שטח ייעוד שינוי

ושביל. משולבת   דרך
מ  . 2 כוללים בנייה אחוזי 142% -ל120% -הגדלת

מותכסי   16607. גוש34בחלקה45% -ל40% - ת
בחלקה  . 3 בניין קווי מצב 34הקטנת בתשריט כמסומן

  מוצע.
ופיתוח.  . 4 בינוי הוראות   קביעת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים19/06/2015 , התשעה, 7055ובילקוט

  .08/06/2015, בתאריך6387עמוד
  

האמורה המחוזיתהתכנית הועדה במשרדי נמצאת
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
תבור המזרחי, כפר הגליל ולבניה לתכנון מקומית

לעיין04-6772333טלפון: 15241 רשאי המעוניין , וכל
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

הפניםמשרדשלהאינטרנטהל, ובאתרלק
www.pnim.gov.il.  

  
  

העליון מקומי:  הגליל תכנון מחוז: צפון, מרחב
ברמה מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

מס':ג/   21048מפורטת
התכנית: וטיפוחשם הדרכה הנחיה   -מרכז לכלבי

  צבעון
הודעה, בזה לסעיףנמסרת התכנוןלח 89בהתאם וק

המחוזית1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית מופקדת העליון הגליל ולבניה לתכנון

מס': ג/ מפורטת     21048  ברמה
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה שמהתרי להוציאתכנית ניתן כוחה
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  13450ג/   שינוי
  16266ג/   שינוי

  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  3/ 2תממ/   כפיפות
  9/ 2תממ/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות
  3/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  22תמא/   כפיפות
  8תמא/   כפיפות
  34תמא/   כפיפות

  

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: צבעון   .

  X: 239400קואורדינטה
  Y: 769600קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
במלואן: 14118גוש:    .50חלקות
חלקות: 14118גוש:  , 90, 51, 33 - 27, 24 -  23חלקי

92 ,94 ,97 ,99 ,101.  
חלקות: 14186גוש:    .112חלקי

  

התכנית:   מטרת
מרכז לעיהקמת נחיה כלבי ואילוף טיפוח   ורים.והדרכה

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ש משטח ייעוד שישינוי חקלאי" לשטח יעודוייעודו "שטח

מיוחדות". הוראות עם   "חקלאי
שי משטח ייעוד זיקתישינוי בו חקלאי" לשטח עודו"שטח

למעבר.   הנאה
שי משטח ייעוד שבוישינוי פתוחים" לשטח עודו "שטחים

למעבר.זיקת   הנאה
  

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

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין מעוניין
פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את

תוךלחוק, רשאי 100סעיף התנגדות ימים 60להגיש
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד

ולבניהיבע לתכנון המחוזית הועדה תונים, למשרדי
יצחק הצפון, מעלה עילית 29מחוז 1753005נצרת

למשרדי04-6508555טלפון:  יומצא ההתנגדות . העתק
פינה העליון, ראש הגליל ולבניה לתכנון מקומית ועדה

  04-6816373טלפון: 12100
  

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  
  

מקומי: תכנון מחוז: צפון, מרחבי
הגליל תרשיחא, מעלה   מעלות

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
   0274019-223מס':

התכנית: ציבור22235ג/ שם למוסדות ייעוד שינוי
במעלות לתעשיה מגרשים   וחלוקת

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית1965 –בניה, התשכ"הוה הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
הגליל תרשיחא, מעלה מעלות ולבניה מעלה-לתכנון ד.נ

מס':  מפורטת תכנית מופקדת    0274019-223הגליל
  12 -תשריט 14 -גרסת: הוראות
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וחלוקה: הבעליםאיחוד כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד
התכנית מתחום התכנית/בחלק תחום   בכל

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  164ג/ בת/   שינוי
  12402ג/   שינוי

תמ"א ע"פ   / ג11/ 3תמא/   אישור
  

הכלולים ומקומם:השטחים   בתכנית
רחוב: תובל.-יישוב: מעלות   תרשיחא

תרשיחא. קורן, מעלות תעשיה פארק באזור   מגרשים
קיימים התכנית ו 2בגבול תכנון שיפוט. 2- מרחבי   תחומי

מעלות שיפוט תרשיחא, תחום מעלות תכנון מרחב
  תרשיחא.

יוסף. מעלה שיפוט הגליל, תחום מעלה תכנון   מרחב
  X: 225685קואורדינטה
  Y: 769193קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 18754גוש:  , 42, 41, 40, 39, 29, 28חלקות
43 ,51 ,52.  

חלקות: 18754גוש:    .53, 48, 30חלקי
  

  מגרשים:
ג/  3 לתכנית   12402בהתאם

  

התכנית:   מטרת
אחד מגרש והקצאת מאושרים תעשיה מגרשי פיצול

מבנים ביעוד תחנתמתוכם הקמת לצורך ציבור ומוסדות
קטנה. אש   כיבוי

  

התכנית: הוראות   עיקרי
o    'מס ראשית מדרך בנין בקו מ'  100-מ 89הקלה

ל הדרך לתמ"א 50-מציר בהתאם  3מ' מהציר
סעיף 7תיקון   (א) 8עפ"י

o    .ציבור ומוסדות למבנים מתעשיה הקרקע ייעוד   שינוי
o    המירביים הבניה שטחי מבניםקביעת בשטח

ל ציבור המהווים70%מתוכם80%-ומוסדות
עיקריים.   שטחים

o    .ותעשיה למסחר מתעשיה הקרקע ייעוד   שינוי
o    לשטחי ותעשיה מסחר ביעוד שימוש הוספת

במישרין הקשורים מסחריים ושירותים משרדים
שבמקום (עד עיקריים).20%לתעשיה   שטחים

o    בתואי דרך למגרשיהארכת גישה מתן לצורך מאושר
לדרך. מתעשיה שינוי באמצעות המוצעים   התעשיה

o    .הבעלים בהסכמת מאושרים תעשיה מגרשי   חלוקת
o    .השטח לפיתוח והוראות בינוי הנחיות   קביעת
o    .בנייה היתרי למתן הוראות   קביעת

  

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי מעוניין כל
האמורים לקהל, וכןשהמשרדים באתרפתוחים

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין מעוניין

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

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

יצחק הצפון, מעלה עילית 29מחוז 1753005נצרת
למשרדי04-6508555טלפון:  יומצא ההתנגדות . העתק

תרשיחא, האורנים מעלות ולבניה לתכנון מקומית ועדה
ועדה, 04-9973630טלפון: 24952תרשיחא- מעלות 1

הג מעלה ולבניה לתכנון הגליל,   -לילמקומית מעלה ד.נ
  04-9979659מעונה  טלפון: 

  

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  
  

הגליל מקומי:  מעלה תכנון מחוז: צפון, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0278069-255מס':
התכנית:ג/ מאושרים22182שם יעודים החלפת

יעקב א' עין למגורים מגורים   מאזור
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

הועדה1965 –ניה, התשכ"הוהב במשרדי המחוזית, כי
המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון

הגליל מעלה ולבניה מופקדת-לתכנון הגליל מעלה ד.נ
מס':  מפורטת  -גרסת: הוראות 0278069-255תכנית

  8 - תשריט 10
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:המת לתכניות   ייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  14561ג/   שינוי
  35תמא/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  9/ 2תממ/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
יעקב יעקב, יישוב: עין עין   מושב

  X: 221695קואורדינטה
  Y: 768105קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

  .12, 11חלקות: חלקי18417גוש: 
חלקות: 18418גוש:    .15חלקי
חלקות: 18420גוש:    .27, 25, 14, 13חלקי

  

  מגרשים:
ג/  15 לתכנית   14561בהתאם

ג/ 129 לתכנית בהתאם   14561א
ג/  25 לתכנית   14561בהתאם

ג/ 131 לתכנית בהתאם   14561א
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ג/  87 לתכנית   14561בהתאם
ג/  139 לתכנית   14561בהתאם

  

  התכנית:מטרת
ג/ בתכנית מאושרים יעודים מאזור14561החלפת

מגורים כפרי (נחלות) ומאזור בישוב א' למגורים מגורים
של הקנייניות לזכויות א', בהתאם (נחלות) למגורים
כולל מס' יח"ד בסה"כ שינוי ללא המגרשים בעלי
והתאמת התכנית שטח בכל מוסכמים גבולות הסדרת

וזכויו בכלשימושים, הוראות למקובל בהתאם הבניה ת
יוסף.  מעלה האזורית המועצה   שטח

  

התכנית: הוראות   עיקרי
י קרקע:ישינוי   עודי

מגורים" ל  .1 מ"אזור קרקע ייעוד א'",  -שינוי "מגורים
כפרי. בישוב א' למגורים מגורים   ומאזור

פתוח"   .2 פרטי קרקע "שטח ייעוד בין שטחים החלפת
כפרי". - ל בישוב   "מגורים

א'"   .3 קרקע "מגורים ייעוד בין שטחים   החלפת
כפרי". - ל בישוב   "מגורים

למגרשים  .  4 המוסכמים הגבולות -15, 87-88הסדרת
את 139א',  129, 25, 16 להתאים מנת א' על

המוצעת. לחלוקה החדשים והגבולות הקרקע   ייעוד
המותרים הבניה והוראות זכויות השימושים קביעת

א'  כפרי:למגורים בישוב   ומגורים
שטח  . 5 לתאי המגרש בחזית מסחרי שימוש הוספת

א'.87-88 מגורים   ביעוד
לתיירות (יח"א) למגרש  . 6 שימוש ביעוד 139הוספת

כפרי. בישוב   מגורים
ושירות.  . 7 עיקרי הבניה שטחי סה"כ   קביעת
מגרש.  . 8 לכל האירוח ויחידות הדיור מס' יחידות   קביעת
בשטח.הקטנת  . 9 הקיים למצב בהתאם בנין   קוי

הקרקע.  . 10 תכסית   הגדלת
הבנין.  . 11 גובה למדידת יחוס נקודת   קביעת
שטח  . 12 לתאי הכניסה למפלס מתחת קומה הוספת

87-88 ,131 ,139.  
שירות.  . 13 מבני להקמת הנחיות   קביעת
השטח.14 לפיתוח הוראות בינוי, קביעת   . הנחיות

  

לע רשאי מעוניין ובשעותכל בתכנית, בימים יין
לקהל, וכן פתוחים האמורים באתרשהמשרדים

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בבנין הרואהמעוניין אחר תכנוני פרט בכל או

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

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

יצחק הצפון, מעלה עילית 29מחוז 1753005נצרת
למשרדי04-6508555טלפון:  יומצא ההתנגדות . העתק

הגליל מעלה ולבניה לתכנון מקומית מעלה-ועדה ד.נ
  04-9979659הגליל,   מעונה  טלפון: 

  

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

לת ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות קנותאת

לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות

  
  

הגליל מקומי:  מרום תכנון מחוז: צפון, מרחב
מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה

   0308221-209מס':
התכנית: בנייה -מירוןשם הוראות   שינוי

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
תכנית1965 –והבניה, התשכ"ה אישור , בדבר

מס':   11 - גרסת: הוראות308221 0-209מפורטת
  7 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:יהמתי לתכניות   חסת

היחסס התכנית  וג   מספר
  4069ג/   שינוי

  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות
  12564ג/   כפיפות
  9/ 2תממ/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: מירון   .

צמוד מירון הישוב של הדרומי בחלקו נימצא המבנה
ג/  התוכנית קרית4069לגבול למתחם ,מיזרחית

  במירון. הרשב"י
  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 13688גוש:    .77חלקי

  X: 241700קואורדינטה
  Y: 765175קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
בפועל. קיים מבנה של סטטוטורית   הסדרה

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ל - בנייה זכויות   מ"ר1302 -הגדלת
בנייה. - והוראות זכויות   שינוי
קווי -   בניין.שינוי

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים27/11/2015 , התשעו, עמוד7152ובילקוט

  .24/11/2015, בתאריך1344
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יצחק הצפון, מעלה מחוז ולבניה עילית 29לתכנון נצרת

במשרדי: ו04-6508555טלפון: 1753005 עדה. וכן
הגליל, מירון מרום ולבניה לתכנון טלפון: 13910מקומית

בימים04-6919806 בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ובאתר פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  

אילן   אורי
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה   יו"ר

צפון   מחוז
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  מחוז  דרום

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

בדבר מסאישורהודעה מפורטת  :'תכנית
0270454-625         

התכנית: שוקתשם         מט"ש
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור ,1965-והבניה, התשכ"ה מפורטתבדבר תכנית
  25 - תשריט 29 -גרסת: הוראות 0270454-625: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:יהמתי לתכניות         חסת

היחס התכנית        סוג         מספר
  184/ 02/ 11  שינוי
  305/ 02/ 7  שינוי

  34תמא/   פירוט
  3/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  23/ 14/ 4תממ/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים         השטחים
שוקת. לצומת   דרומית

  

וחלקות:         גושים
  מוסדר:

חלקות: 2/100056גוש:    .1חלקי
  

מוסדר:   לא
חלקות: 100056גוש:    .1חלקי
חלקות: 100217גוש:    .1חלקי
חלקות: 400530גוש:    .1חלקי

  

ישנים:   גושים
נוכחי:  ישן:   - 100056גוש   .100056גוש

  X: 189901קואורדינטה
  Y: 577797קואורדינטה

  

  מגרשים:
לתכנית2001   184/02/11בהתאם

לתכנית 2   184/ 02/ 11בהתאם
  

התכנית:מטר         ת
מתקן של הספיקה להגדלת תכנונית מסגרת יצירת

קיים שפכים   טיהור
  

התכנית: הוראות         עיקרי
הבניה.  . 1 זכויות חלוקת באופן   שינוי
בנייה.  . 2 ומגבלות שימושים, הנחיות   קביעת
בנייה.  . 3 התרי למתן תנאים   קביעת
סביבתיות.  . 4 הנחיות   קביעת
אתר  . 5 של ותפעול הקמה לעניין הוראות קביעת

המט"ש. בתחום   קומפוסט
  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים13/11/2015 ד, התשעו, עמו7141ובילקוט

  .09/11/2015, בתאריך1018
  

ב נמצאת האמורה המחוזיתמשרדיהתכנית הועדה
הדרום, התקוה מחוז ולבניה שבע 4לתכנון באר

במשרדי08-6263795טלפון: 84100 ועדה :. וכן
קמה קמה  בית שמעון, בית בני ולבניה לתכנון מקומית

מקומית, 08-6257920טלפון: 85300 מחוזית -ועדה
ו הדרום, התקוהלתכנון מחוז שבע 4לבניה באר

לעיין08-6263795טלפון: 84100 רשאי המעוניין , וכל
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

הפניםמשרדשלהאינטרנטבאתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il.

  
  

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

   0163576-602:'מס
התכנית: אילת 10מגרששם תחתית צופית   שכונת

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק
במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה

הדרום מחוז ולבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי
ולבניה מפורטתמופקדתאילתלתכנון : 'מסתכנית

  9 - תשריט 11 -גרסת: הוראות 0163576-602
וחלוקה: הבעליםאיחוד כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד

התכנית מתחום התכנית/בחלק תחום   בכל
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  8/ 120/ 03/ 2  שינוי
  3 /120/ 03/ 2  שינוי

  101/ 02/ 2  כפיפות
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: אופירה   . 4יישוב: אילת

  X: 194790קואורדינטה
  Y: 384950קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 40006גוש:    .26, 25חלקות
חלקות: 40006גוש:    .41חלקי

  

  מגרשים:
לתכנית10 בהתאם   8/ 120/ 03/ 2א
  3/ 120/ 03/ 2לתכניתבהתאם 10

  

התכנית   :מטרת
מס'  מגרש מס'  10איחוד מגרש א' עם למגורים המיועד

חדש 10 אחד מגרש יצירת לשפ"פ, תוך המיועד
אחת,  דיור יחידת תוספת א', וכן למגורים כולו המיועד

בנייה ומגבלות זכויות בנייןקביעת קווי וקביעת חדשות
שחיה.   לבריכת
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הוראות   התכנית:עיקרי
קרקע ייעוד מגרש - שינוי ייעוד (שפ"פ)  10שינוי

א'.   למגורים
מגרשים מגרש - איחוד א') עם 10איחוד מגורים (אזור

פתוח). 10מגרש פרטי   (שטח
מס'  שטח לתא בנייה זכויות 40% - : מאושר10קביעת

תכנית ו141.43(  101/02/2עפ"י עיקרי שטח  -מ"ר
מס'65.50 היתר עפ"י למצללה שרות שטח 7551מ"ר

  ).  12.11.95מיום
תוספת345.00 - מוצע עיקרי, סה"כ שטח 203.57מ"ר

עיקרי. לשטח   מ"ר
הקובעת לכניסה ומתחת מעל שירות  מוצע  - שטחי

ומדרגות) 45.00 כניסה מוגן, מבואת   מ"ר (למרחב
מצללה.65.50- ו   מ"ר

קומות. מוצע קומות: מאושר  שתי קומות -תוספת שתי
למקלט. מרתף וקומת לקרקע   מעל

אחת. מוצע יח"ד יח"ד: מאושר יח"ד. -תוספת   שתי
לבניה: מוצע מותר מרבי גובה   מ'. 8.00 -קביעת
ש בתא למצללה הוראות : מאושר110טחקביעת

  מ"ר.40.00 -מ"ר. מוצע35.00
  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל  . www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בבניןימעונ הרואהין אחר תכנוני פרט בכל או

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
התנגדות 100סעיף להגיש ימים 60תוךלחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
ולבניהתונים, למשרדייבע לתכנון המחוזית הועדה

הדרום, התקוה שבע 4מחוז   טלפון: 84100באר
למשרדי. 08-6263795 יומצא ההתנגדות ועדההעתק

הנגב אילת, חטיבת ובניה לתכנון אילת   1מקומית
  08-6367114טלפון: 

  

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

והבניה (ס לתכניתהתכנון בהתנגדויות נוהל דרי
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות

  
  

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

   0178798-616:'מס
התכנית: עזרשם ומשקי למגורים מגרש חלוקת

ורבורג בכפר פליישמן   משפחת
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
הדרום מחוז ולבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי

ולבניה טוביהלתכנון מפורטתמופקדתבאר תכנית
  7 -תשריט 8 -גרסת: הוראות 0178798-616: 'מס

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  112/ 03/ 8  שינוי
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: המחלבה ורבורג   יישוב: כפר

ורבורג2746,גוש 29חלקה   ,  רח' המחלבה, כפר
  X: 174030קואורדינטה
  Y: 624830קואורדינטה

  

מלאכי. גובלים: קרית תכנון   מרחבי
  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 2745גוש:  , 12, 11, 10, 6, 5, 4, 3חלקות
13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,22 ,23 ,24 ,25 ,
26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,
38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,47 ,48 ,49 ,50 ,
51 ,52 ,53 ,54 ,56 ,57 ,58 ,63 ,67 ,68 ,69 ,71.  

חלקות: 2745גוש:    .55חלקי
במלואן: 2746גוש:  , 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2חלקות

11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,23 ,
24 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,35 ,37 ,38 ,42 ,
46 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,
59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,
71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,
83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,
95 ,96 ,97 ,98.  

במלואן: 2748גוש:  , 15, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3חלקות
16 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,
32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,
48 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,
64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,
76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,
88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,

100 ,101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108 ,
109 ,110 ,111 ,112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,117 ,
118 ,119 ,120 ,121 ,122 ,123 ,124 ,125 ,126 ,
127 ,128 ,129 ,130 ,131 ,132 ,133 ,134 ,135 ,
136 ,137 ,138 ,139 ,140 ,141 ,142 ,143 ,144 ,
145 ,146 ,147 ,148 ,149 ,150 ,151 ,152 ,153 ,
154 ,155 ,156 ,157 ,158 ,159 ,160 ,161 ,162 ,
163 ,164 ,165 ,166 ,167 ,168 ,169 ,170 ,171 ,
172 ,173 ,174 ,175 ,176 ,177 ,178 ,179 ,180 ,
181 ,182 ,183 ,184 ,185 ,186 ,187 ,188.  
חלקות: 2748גוש:    .49חלקי
במלואן: 2749גוש:  , 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4חלקות

12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,
24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,
36 ,37 ,38 ,39 ,40.  
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התכנית   :מטרת
ע"י א' חדש מגורים מגרש יצירת הינה התכנית מטרת
זכויות שטח. קביעת תאי לשני עזר משק מגרש חלוקת

כמפורט   להלן. 2.2בסעיףהבניה
  

התכנית: הוראות   עיקרי
עזר(חלקה  א. ומשקי מגורים מאזור ייעוד )  29שינוי

מס'  שטח א' (תאי מגורים   ).213, 212לאזור
א'   ב.  מגורים באזור המרביים הבניה שטחי קביעת

מס'  שטח מתוכם   235) ל213(תא מ"ר 180מ"ר
עיקרי. שטח   המהווים

א'   ג.  מגורים באזור המרביים הבניה שטחי קביעת
מס'  שטח מתוכם 512-) ל212(תא מ"ר 443מ"ר

עיקריים.  שטחים   המהווים
בנייה.  ד.  היתרי למתן ותנאים לתשתיות הוראות   קביעת

  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל  . www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
התנגדות 100סעיף להגיש ימים 60תוךלחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
ולבניהתונים, למשרדייבע לתכנון המחוזית הועדה

הדרום, התקוה שבע 4מחוז   טלפון: 84100באר
למשרדי. 08-6263795 יומצא ההתנגדות ועדההעתק

טוביה, מק באר ולבניה לתכנון טוביה  טלפון: ומית באר
08-8503404  

  

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

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  
  

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

   0200212-605:'מס
התכנית: שבע -הנשיאיםביתשם   באר

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק
במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה

הדרום מחוז ולבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי
ולבניה שבעלתכנון מפורטתמופקדתבאר : 'מסתכנית

  13 - תשריט 21 -גרסת: הוראות 0200212-605
וחלוקהוחלוקה:איחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  58/ 103/ 03/ 5  שינוי
  3תמא/   כפיפות
  19/ 103/ 03/ 5  כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רגר ושדרת וולפסון הרחובות   בפינת

  X: 180679קואורדינטה
  Y: 572820קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 38016גוש:    .200, 101חלקות
חלקות: 38016גוש:    .24, 23חלקי

  

התכנית   :מטרת
בנייה זכויות ותוספת קיים לייעוד שימושים תוספת

הקימת. לבניה בהתאם ושירות עיקריות   למטרות
  

התכנית: הוראות   עיקרי
וכינוס, . 1 תצוגה מותרים: אולמות שימושים הוספת

לרבות,  רפואיים אשנב, מכונים ארכיב, שירותי
וקליניקות.   מרפאות

תופסות2 ללא הקיים למבנה הבנייה זכויות . הסדרת
להלן: כמפורט בפועל   בנייה

מעל  א.  עיקרית למטרה בנייה זכויות הגדלת
מ הקובעת ל3500- הכניסה מ"ר4535-מ"ר

מומתחת הקובעת ל 800-לכניסה  905-מ"ר
  מ"ר.

מתחת  ב.  שרות למטרת בנייה זכויות הגדלת
מ הקובעת ל 350- לכניסה   מ"ר. 400- מ"ר

  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל  . w.pnim.gov.ilwwהפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואהימעונ אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין ין

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
התנגדות 100סעיף להגיש ימים 60תוךלחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
ולבניהתונים, למשרדייבע לתכנון המחוזית הועדה

הדרום, התקוה שבע 4מחוז   טלפון: 84100באר
למשרדי. 08-6263795 יומצא ההתנגדות ועדההעתק

מנחם שבע, בגין באר ולבניה לתכנון באר 2מקומית
  08-6463807טלפון:  ,שבע

  

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

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  
  

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

   0223081-605:'מס
התכנית:  מס' שם במגרש    B1230מגורים

ברוידס מנחם,20ברח' אברהם   ב"ש, שכ' נווה
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק

במשרדי ,1965 –והבניה, התשכ"ה המחוזיתכי הועדה
הדרום מחוז ולבניה המקומיתלתכנון הועדה ובמשרדי
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ולבניה שבעלתכנון מפורטתמופקדתבאר : 'מסתכנית
  14 - תשריט 18 -גרסת: הוראות   0223081-605

וחלוקה: הבעליםאיחוד כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד
התכנית מתחום התכנית/בחלק תחום   בכל

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:תהמתייחס   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  152/ במ/ 5  שינוי
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רח שבע אברהם'יישוב: באר מנחם, 20: ברוידס   שכ' נווה

  X: 176732קואורדינטה
  Y: 575004קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 38382גוש:    .77, 35חלקות
חלקות: 38382גוש:    .72חלקי

  

  מגרשים:
B1230לתכנית   152/במ/5בהתאם

  

התכנית   :מטרת
הבנייה. ומגבלות בזכויות המגרש, שינויים שטח   הגדלת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
בעלים.  . 1 בהסכמת וחלוקה   איחוד
א'.  . 2 למגורים פתוח ציבורי משטח קרקע ייעוד   שינוי
לכי  . 3 עיקרית למטרה בנייה זכויות מ"ר 3.0 -הגדלת

במקום 163(   מ"ר).160מ"ר
למטרת  . 4 בנייה זכויות סככתהגדלת עבור שרות

במקום16.5רכב (  8.0מ"ר) ומחסן (15.0מ"ר
במקום אחורית 6.0מ"ר בחזית מ"ר) וסככה
של שרות. 1בתוספת   מ"ר

בניין  . 5 קווי וקביעת המחסן מיקום לגבי הנחיות שינוי
מהבית. נפרד   למחסן

בנייה.  . 6 היתרי להוצאת תנאים   קביעת
ומגבלות  . 7 זכויות, הנחיות   בנייה.קביעת

  

מעונ ובשעיכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ותין
לקהל פתוחים האמורים באתרוכן, שהמשרדים

כל  . www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בבניןימעונ הרואהין אחר תכנוני פרט בכל או

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
התנגדות 100סעיף להגיש ימים 60תוךלחוק, רשאי

הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
ולבניהתונים, למשרדייבע לתכנון המחוזית הועדה

הדרום, התקוה שבע 4מחוז   טלפון: 84100באר
למשרדי. 08-6263795 יומצא ההתנגדות ועדההעתק

ולבנ לתכנון מנחםמקומית שבע, בגין באר באר 2יה
  08-6463807טלפון:  ,שבע

  

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

והב לתכניתהתכנון בהתנגדויות נוהל ניה (סדרי
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות

  
  

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

5/  02/  102/  201  
לבריאות ציבור ומוסדות התכנית: מבנים   שם

סורוקה פתוח, בי''ח ציבורי   ושטח
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מתאר1965 –והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר
מס':      201  /102 /02 /5מקומית

וחלוקה: הבעליםאיחוד כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד
התכנית מתחום התכנית/בחלק תחום   בכל

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
או   הרשאותהיתרים

הבאות:יהמת לתכניות   יחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  125/ 102/ 03/ 5  שינוי
  68/ 108/ 03/ 5  שינוי
  42/ במ/ 5  שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: ארלוזורוב שבע ג' , יישוב: באר   שכונה

סורוקה חולים לבית   מזרחית
  

התכנית:   גבולות
בתשריט רצוףכמסומן כחול   בקו

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 38127גוש:    .23חלקות
חלקות: 38127גוש:    .21, 17, 13 - 12חלקי

  X: 181300קואורדינטה
  Y: 574050קואורדינטה

  

  מגרשים:
לתכנית 3   42/ במ/ 5בהתאם
לתכנית 2   125/ 102/ 03/ 5בהתאם

  

התכנית:   מטרת
מר להרחבת תכנונית מסגרת סורוקהיצירת רפואי כז

ציבור ומוסדות למבנים שטח ייעוד שינוי   ע''י
פתוח.  ציבורי ושטח   לבריאות

  

התכנית: הוראות   עיקרי
לתכנית  42/ במ/ 5, 125/108/03/5, 68/108/03/5שינוי

ציבור ומוסדות למבנים המיועד מגרש לבריאות, להקמת
ידי: על סורוקה החולים בית הרחבת   לצורך

בעלים.   א.  בהסכמת מגרשים וחלוקת   איחוד
הקרקע  ב.  ייעוד באזורשינוי פרטית לחניה משטח

ציבור ומוסדות למבנים ושצ''פ מיוחד, דרך מגורים
  לבריאות. 

לשצ''פ  ג.  ציבור לבנייני משטח הקרקע ייעוד שינוי
הקיים.  לפארק   כתוספת
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והמתקנים  ד.  מבנים עבור מותרים שימושים קביעת
עלהנדרשי חניון מבנה החולים, כולל בית לצורך ם

רחוב בחזית ומשרדים מסחר ומבנה קרקעי
  ארלוזורוב. 

בהיקף  ה.  קרקעיות העל הבניה זכויות 21,500קביעת
מתוכם סה''כ עיקריים.17,000מ''ר שטחים   מ''ר

ולתשתיות  ו.  רגל ולהולכי לרכב הנאה זיקה קביעת
ב למתחם החדש המגרש בין החולים. עירוניות   ית

אדריכלי.   ז.  ועיצוב בנייה הנחיות   קביעת
השטח.   ח.  לפיתוח הנחיות   קביעת
בנייה.   ט.  היתרי להוצאת תנאים   קביעת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים05/06/2015 , התשעה, 7044ובילקוט

  .21/05/2015, בתאריך6005עמוד
  

נמצא האמורה המחוזיתהתכנית הועדה במשרדי ת
הדרום, התקוה מחוז ולבניה שבע 4לתכנון באר

במשרדי: ועדה08-6263795טלפון: 84100 . וכן
מנחם שבע, בגין באר ולבניה לתכנון באר 2מקומית

לעיין08-6463807שבע  טלפון:  רשאי המעוניין , וכל
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

הפניםמשרדשלנטרנטהאילקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il.  

  
  

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

  67 /101  /03  /26מס':
לחינוך ציבור ומוסדות התכנית: מבנים   שם

  ירוחם 16במגרש
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המחוזית1965 –כ"הוהבניה, התש הועדה במשרדי , כי
המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה לתכנון
מס':  מפורטת תכנית מופקדת ירוחם ולבניה לתכנון

26/  03/  101/  67    
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  105/ 03 /26  שינוי
  122/ 02/ 26  שינוי
  33/ 101/ 03/ 26  שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: חשמונאים     יישוב: ירוחם
רחוב: הרמב"ם      יישוב: ירוחם

חמשונאים. למשעול הרמב"ם רחובות   בין
  X: 193250קואורדינטה
  Y: 543800קואורדינטה

  

התכנית:   גבולות
בתשריט כחול.כמסומן   בקו

  

וחלקות:   גושים
במלואן: 39539גוש:    .21חלקות
חלקות: 39539גוש:    .19, 13, 11, 3חלקי

במלואן: 39545גוש:    .2חלקות
חלקות: 39545גוש:    .20חלקי
חלקות: 39915גוש:    .1חלקי

  

  מגרשים:
לתכנית 16   33/ 101/ 03/ 26בהתאם
לתכנית 24   33/ 101/ 03/ 26בהתאם

  

  התכנית:מטרת
ציבור ומוסדות ליעוד משק מבני ביעוד קרקע ייעוד שינוי

  לחינוך.
הבניין. וקווי הדרכים, חניות מערך של והתאמה   עדכון

  

התכנית: הוראות   עיקרי
קרקע   - ייעודי   שינוי

ציבור למבני ושטח משק לבניני   מ: אזור
לחינוך ציבור ומוסדות   ל: מבני

למבני משק, שטח ציבור, שבילמ: שצ"פ, מבני
רגל   הולכי

מוצעת. וחניה   ל: דרך
בכל   - והשימושים התכליות בדבר הוראות קביעת

הקרקע.   ייעודי
בניין, מס   - כגון: קווי בנייה והתניות הוראות  'קביעת

הבניה, הנחיותהקו ואחוזי בינוי, מות, שטחי
תשתיות.  לפיתוח סביבתיות, והוראות   הוראות

הית   - למתן תנאים הקרקע.קביעת בייעודי בנייה   ר
  

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

. כלwww.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בבנין הרואהמעוניין אחר תכנוני פרט בכל או

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

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

הדרום, התקוה שבע 4מחוז   טלפון: 84100באר
ועדה08-6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

צבי ירוחם, בורנשטיין ולבניה לתכנון ירוחם 1מקומית
  08-6598270טלפון: 80550

  

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

לתכניתהתכנו בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי ן
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות

  
  

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

0164251-611   
בגין,  ורח' מנחם רח' ירושלים התכנית: פינת שם

  שדרות
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מפורטת1965-והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר
  7 - תשריט 11 -גרסת: הוראות 0164251-611מס': 
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וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:יהמתי לתכניות   חסת
התכנית  היחססוג   מספר

  177/ במ/ 21  שינוי
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: שדרות   .

בגין ורח' מנחם שד' ירושלים רחובות   פינת
  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 1884גוש:    .101חלקי
חלקות: 2389גוש:    .41, 15, 13חלקי
חלקות: 2481גוש:    .115חלקי

  X: 162250קואורדינטה
  Y: 603975קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
ומעונות משרדים עם משולב מסחרי מרכז הקמת

  סטודנטים
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ותעסוקה מסחר למגורים ממסחר הקרקע ייעוד   א. שינויי

בנייה זכויות   ב. הוספת
  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים28/08/2015 התשעה,  ,7069ובילקוט

  .02/07/2015, בתאריך7078עמוד
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הדרום, התקוה מחוז ולבניה שבע 4לתכנון 84100באר

לתכנון08-6263795טלפון:  מקומית במשרדי: ועדה . וכן
שדרות הנשיא שדרות, ככר   טלפון:  ,ולבניה

בה08-6892745 לעיין רשאי המעוניין בימים, וכל
לקהל, ובאתר פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

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

   0189696-625מס':
ברוש התכנית: מושב ב'  -שם זכויות 28חלקה קביעת

חקלאיים למבנים   בנייה
בזה לסעיףנמסרת התכנוןלח 89הודעה, בהתאם וק

המחוזית1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה לתכנון
מס':  מפורטת תכנית מופקדת שמעון בני ולבניה לתכנון

  9 - תשריט 18 -גרסת: הוראות 0189696-625
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

בני והרשאות:התרי להוציאיה ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

  
  
  

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  305/ 02/ 7  שינוי
  6/ 202/ 03/ 7  שינוי

  56/ 305/ 02/ 7  כפיפות
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: ברוש
  X: 164472קואורדינטה
  Y: 586772קואורדינטה

  

  וחלקות:גושים
חלקות: , מוסדר, 100392גוש:    .1חלקי

  

התכנית:   מטרת
במושב חקלאיים מבנים להקמת תכנונית מסגרת יצירת

  ברוש.
  

התכנית: הוראות   עיקרי
בניין.  . 1 קווי   קביעת
חקלאית.  . 2 בקרקע מותרים שימושים   קביעת
בדבר:  . 3 בנייה והוראות הנחיות   קביעת

ומגבלות     - זכויות   בנייה.קביעת
היתר.     - לקבלת תנאים   קביעת
ועיצוב.     - בינוי הנחיות   קביעת

  

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

. כלwww.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
או בקרקע, בבנין הרואהמעוניין אחר תכנוני פרט בכל

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
התנגדות 100סעיף להגיש ימים 60תוךלחוק, רשאי

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

הדרום, התקוה שבע 4מחוז   טלפון: 84100באר
ועדה08-6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

קמה קמה  בית שמעון, בית בני ולבניה לתכנון מקומית
  08-6257920טלפון: 85300

  

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

לתכניתהתכנון בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות

  
  

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

  2 /291  /03  /51מס':
דקל התכנית: מושב   שם

  
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק

המחוזית1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה לתכנון
מס':  מפורטת תכנית מופקדת מערבי נגב ולבניה לתכנון

51/  03/  291/  2    
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וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

התכנית מתחום בחלק הרשאות או   היתרים
הבאות:המתייח לתכניות   סת
היחס התכנית  סוג   מספר

  255/ 02/ 7  שינוי
  255/ 02/ 7  שינוי
  291/ 03/ 7  שינוי
  1/ 291/ 03/ 7  שינוי

  37משד/   ביטול
  1/ 291/ 03/ 7  ביטול

  37משד/   כפיפות
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: דקל.
  X: 138000קואורדינטה
  Y: 567600קואורדינטה

  

התכנית:   גבולות
כחול. בקו בתשריט   כמסומן

  

וחלקות:   גושים
חלקות: 100301גוש:    .5חלקי

  

התכנית:   מטרת
ע"י  א.  כפרי ביישוב למגורים המיועד השטח הגדלת

הקרקע. בייעוד   שינויים
הורים.  ב.  יח"ד   תוספת
בנייה.  ג.  ומגבלות זכויות   קביעת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
קרקע.שינויים  א.    ביעודי
השונים.  ב.  הקרקע בייעודי ושימושים תכליות   קביעת
בנייה.  ג.  ומגבלות זכויות הוראות   קביעת
בנייה.  ד.  היתרי למתן תנאים   קביעת
ב  ה.  קטנה יח"ד ביישובתוספת הייעוד "מגורים תחום

  ."כפרי
כפרי"   ו.  ביישוב ל"מגורים המגרש שטח   הגדלת

  ד'. 2.5 -ד' ל 1.7 -מ
  

ובשעותכל בתכנית, בימים לעיין רשאי מעוניין
לקהל, וכן פתוחים האמורים באתרשהמשרדים

. כלwww.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בבנין הרואהמעוניין אחר תכנוני פרט בכל או

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

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

הדרום, התקוה שבע 4מחוז    'טל84100באר
ועדה08-6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

מערבי, טל נגב ולבניה לתכנון   08-6834700 'מקומית
  

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

בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי לתכניתהתכנון
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות

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

   0196055-652מס':
התכנית: מגרשים שלום2-3שם שגב   שכ' ג

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית1965 –ניה, התשכ"הוהב הועדה במשרדי , כי

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

  7 - תשריט 10 -גרסת: הוראות 652-   0196055
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכניתסוג מספר

 2/ 330/ 03/ 7שינוי
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: שגב שלום   2שלום-יישוב: שגב

שלום2-3מגרשים   שגב   שכ' ג
  X: 184615קואורדינטה
  Y: 567295קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
מוסדר, 39772גוש:  חלקות: , לא   .9999חלקי

  

  מגרשים:
לתכנית 2   2/ 330/ 03/ 7בהתאם

  

התכנית:   מטרת
מס'  לתכנית שגב2/330/03/7שינוי ביישוב ג שכונה
מגרשים עבור הקיים 3- ו 2שלום הבינוי הסדרת לצורך

של תוספת בניין], ולצורך קווי שינוי בכל 2[ע"י יח"ד
  מגרש.

  

התכנית: הוראות   עיקרי
המרביים   - בנייה שטחי א' קביעת מגורים באזור

של מתוכם (2000בסך למטרות1898מ"ר מ"ר
שירות). 102-עיקריות, ו למטרות   מ"ר

שלישית.   - קומה   הוספת
מ   - מס' יח"ד למגרש. 4 - ל 2- הגדלת   יח"ד
הקיים.   - לבינוי בהתאם בניין קווי   שינוי
והשימושים.   - התכליות   קביעת
לתשתיות.   - הנחיות   קביעת
בנייה.קביעת   - היתרי למתן   תנאים
בינוי   - הוראות אדריכלי.קביעת ועיצוב   , פיתוח

  

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

. כלwww.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
א בקרקע, בבנין הרואהמעוניין אחר תכנוני פרט בכל ו

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
התנגדות 100סעיף להגיש ימים 60תוךלחוק, רשאי

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

הדרום, התקוה שבע 4מחוז   טלפון: 84100באר
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ועדה08-6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק
מזרחי, טל נגב ולבניה לתכנון   08-6230966 'מקומית

  

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

בהתנגדוי נוהל והבניה (סדרי לתכניתהתכנון ות
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות

  
  

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

0290734-652   
מס'  התכנית: מגרש   חורה 8שכונה 256שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
תכנית1965 –והבניה, התשכ"ה אישור , בדבר

מס':   21 - גרסת: הוראות  652-0290734מפורטת
  9 - תשריט

וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות:יהמת לתכניות   יחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  195/ 02/ 11  שינוי

  

בתכנית הכלולים   ומקומם:השטחים
עיסא256בית 8שכונה, יישוב: חורה   , אלעציבי

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 100517גוש:    .135חלקי
מוסדר, 999999גוש:  חלקות: , לא   .1חלקי

  X: 192721קואורדינטה
  Y: 578931קואורדינטה

  

  מגרשים:
לתכנית 256   195/ 02/ 11בהתאם

  

התכנית:   מטרת
מסחרית  - חזית   הגדרת
בנייה.  - זכויות   הגדלת
סה"כ 2תוספת  - במגרש. 4יח"ד   יח"ד
בתשריט.  - למסומן בהתאם בניין קווי   שינוי

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מסחרית.  - חזית שלקביעת   מ"ר. 150בהיקף
ל  - בנייה אחוזי שטח138.38%-הגדלת מתוכם

  שירות.18.38% + 120%עיקרי
בתשריט.  - כמסומן בניין לקווי נקודתי   תיקון
מ  - דיור יח"ד כמות   יח"ד. 4ל  2הגדלת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים04/12/2015 , התשעו, עמוד7152ובילקוט

  .24/11/2015, בתאריך1347
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ה מחוז ולבניה שבע 4דרום, התקוהלתכנון באר

במשרדי: ועדה08-6263795טלפון: 84100 . וכן

מזרחי, טל נגב ולבניה לתכנון , 08-6230966 'מקומית
שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעוניין וכל

לקהל, ובאתר פתוחים משרדשלהאינטרנטהאמורים
 .www.pnim.gov.il הפנים

  
  

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

   0249755-656מס':
המלח בים ומסחר כנסים, מלונאות התכנית: מרכז   שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק
המחוזית1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה לתכנון
מס':  מקומית מתאר תכנית מופקדת תמר ולבניה לתכנון

  25 - תשריט 26 -גרסת: הוראות 0249755-656
וחלוקה: הבעליםאיחוד כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד

התכנית מתחום התכנית/בחלק תחום   בכל
ו בנייה להוציאהרשאות:התרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  100/ 02/ 10  שינוי
  13/ 100/ 02/ 10  שינוי
  11/ 139/ 03/ 10  שינוי
  14/ 139/ 03/ 10  שינוי
  5/ 139/ 03/ 10  שינוי

  35תתל/   כפיפות
  3/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות
  1/ 12תמא/   כפיפות
  14/ 4תממ/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
בעין הקיים התיירות למתחם דרום מצד דופן צמוד

המלח. ים   בוקק, בגדת
  X: 234606קואורדינטה
  Y: 566763קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 39178גוש:    .1חלקי
במלואן: 100145גוש:    .16חלקות
חלקות: 100145גוש:    .15, 12, 5, 2, 1חלקי
במלואן: 100422גוש:  , 48, 47, 46, 45, 44חלקות

49 ,50 ,51.  
חלקות: 100422גוש:    .54, 43, 42, 41, 40, 39, 9חלקי

  

התכנית:   מטרת
מבקרים כנסים, מרכז למלונאות, מרכז מגרשים תכנון

המלח. בים התיירות במתחם   ומסחר
  

הוראות   התכנית:עיקרי
למלונאות, מבנים  א.  שמור משטח ייעוד שינויי

ומוסדות ציבור ותיירות, וכן דרך ו/או טיפול נופי; 
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מיעוד אזור חוף שמור ליעוד מסחר ותיירות; ומיעוד 
ותיירות. ציבור ומוסדות למבנים מלונאות   אזור

מס.   ב.  דרך תוואי בתת"ל/  2דיוק , 35המסומנת
המפ ההנדסי לתכנון שלה.בהתאם   ורט

מספר  ג.  ארצית דרך של בניין קו  100-מ 90צמצום
ל   מטר. 60-מטר

לייעודי  ד.  ומגבלות בנייה הוראות, זכויות קביעת
בתכנית.   הקרקע

והוראות  ה.  סביבתיות בינוי, הוראות הוראות קביעת
  נוספות.

הנדרשות.  ו.  והתשתיות הדרכים לפיתוח הוראות   קביעת
למתן  ז.  תנאים בנייה.קביעת   היתר
התכנית.  ח.  ליישום הוראות   קביעת

  

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

. כלwww.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
בקרקע, בבנין הרואהמעוניין אחר תכנוני פרט בכל או

פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

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

הדרום, התקוה שבע 4מחוז   טלפון: 84100באר
למשרדי08-6263795 יומצא ההתנגדות ועדה. העתק

תמר, ולבניה לתכנון זהרמקומית טלפון: 86910נוה
08-6688841  

  

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

נ והבניה (סדרי לתכניתהתכנון בהתנגדויות והל
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות

  
  

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

  1 /315  /03  /30מס':
ספיר מרכז התכנית: הרחבת   שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנוןלח 89נמסרת וק
המחוזית1965 – והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי

המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה לתכנון
תיכונה ערבה ולבניה   לתכנון

מס':  מפורטת תכנית     1  /315  /03  /30מופקדת
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  3/ 118/ 03/ 10  שינוי
  3004/ מק/ 10  שינוי
  3003/ מק/ 10  שינוי
  293/ 02/ 30  שינוי
  3020/ מק/ 30  שינוי
  3034/ מק/ 30  שינוי
  305/ 03/ 10  שינוי
  138/ במ/ 10  שינוי

היחס התכנית  סוג   מספר
  4/ 1176/ 1  שינוי
  4/ 1176/ 2  שינוי
  657-0192583  שינוי

  70/ 14/ 4תממ/   כפיפות
  14/ 4תממ/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: ספיר  
  X: 217400קואורדינטה
  Y: 502600קואורדינטה

  

התכנית:   גבולות
כחול. בקו בתשריט   כמסומן

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 39045גוש:    .4חלקי
במלואן: 39157גוש:    .20 - 2חלקות
במלואן: 39158גוש:    .111 - 2חלקות
במלואן: 39159גוש:    .114 - 2חלקות
במלואן: 39160גוש:    .65 - 2חלקות
במלואן: 39161גוש:    .86 - 2חלקות

  

  מגרשים:
לתכנית 1   138/ במ/ 10בהתאם

  

התכנית:   מטרת
על ספיר לישוב  הקהילתי חדשה תכנונית מסגרת יצירת
והשימושים,  התכליות ייעוד  הקרקע, קביעת שינוי ידי
זכויות,  הנחיות חדשה, קביעת דרכים מערכת התווית

למגורים, פתרונות ומתן בנייה תעסוקה , והוראות
ומסחר. ציבור, ספורט, תיירות   חינוך, מוסדות

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ייעוד: .1   שינוי

ל ציבור -משצ"פ א'", "מוסדות "מגורים", "מגורים
ציבור", "שטחים ומוסדות ומבנים לחינוך", "מסחר

מוצעת", "שביל" א' לפתוחים", "דרך  -ממגורים
הנדסיים", "מגורים", שטחים   פתוחים"."מתקנים

ל בעתיד לתכנון ציבור",  -משטח ומוסדות "מבנים
ציבור" ומוסדות ומבנים מיוחד   "מגורים

ל מפורטת תכנית עליו חלה שלא "שטחים- משטח
ומוסדות א'", "שבילים", "מבנים פתוחים", "מגורים
קברות",  מוצעת", "שצ"פ", "בית ציבור", "דרך

מיוחדות". הנחיות עם   "מגורים", "מגורים
ל ציבור לבנייני   "מגורים" -משטח

ל מסחרי   "מגורים" - מאזור
ל פתוחים" -מדרך   "מגורים" ו"שטחים

ל משולבת   "מגורים"  -מדרך
ל הנדסי ציבור" -ממתקן   "מבני
ל ספורט מוצעת"-משטח   "דרך

בנייה.  .2 ומגבלות הוראות, זכויות   קביעת
ופיתוח  .3 לבינוי והוראות אדריכליות הנחיות קביעת

  בתיסבי
בנייה.  .4 היתרי למתן והנחיות תנאים   קביעת
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על  .5 הנחיות  לתשתיות, פיתוח, ניקוז, שמירה קביעת
סיסמייעצים לסיכונים ורגישות ולהוראותםבוגרים

תמ"א פוטוולטאים. 10/ד/10עפ"י   לתאים
לפיתוח.  .6 השלבים   קביעת

  

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי מעוניין כל
האמ לקהל, וכןשהמשרדים פתוחים באתרורים

. כלwww.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין מעוניין
פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את

התנגדות 100סעיף להגיש ימים 60תוךלחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעיתונים, למשרדי

הדרום, התקוה שבע 4מחוז   טלפון: 84100באר
ועדה08-6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

תיכונה, מקו ערבה ולבניה לתכנון    86825פירסמית
  

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
  

לפלר   דוד
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה   יו"ר

דרום   מחוז
  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 10746-01-16

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ע"ר חינוכיים,  מפעלים  יעוד  עמותת  פירוק   ובעניין 
.58-042770-6

רשימה(,  פי  על  עובדים  )ו–6  שמואל  אטלס  המבקשים: 
ע"י ב"כ עו"ד ליאור סטופל, מרח' משה דיין 14, ת"ד 198, פתח 

תקווה, נחלים 49950, טל' 03-9047294, פקס' 03-9047293.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.1.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

7.4.2016, בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 13.00 

ביום 24.3.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ליאור סטופל, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 22702-02-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

51- ח"פ  בע"מ,  השקעות  תמר  י.ג.  חברת  פירוק  ובעניין 
,247690-4

ו/או  כץ  אביגיל  עו"ד  ב"כ  ע"י  חסידים,  אמיר  והמבקש: 
ברק  בני   ,4 קומה   ,3 ב.ס.ר.  מגדל   ,5 כנרת  מרח'  גולדהבר,  נמי 

5126237, טל' 03-5525844, פקס' 03-5525845.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.2.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.5.2016 בשעה 10.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.28.4.2016

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 13.4.2016.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אביגיל כץ, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 63881-12-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  יעוץ  המניע  הכוח  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-431399-8

והמבקש: עובד החברה, ע"י ב"כ עו"ד שלומית יחזקאלי, 
פקס'  ,073-2160118 טל'   ,64239 אביב  תל   ,4 ויצמן   מרח' 

.073-2160100

בקשה  הוגשה   29.12.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 27.3.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.9.3.2016

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

שלומית יחזקאלי, עו"ד  
באת כוח המבקש  
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בבית המשפט המחוזי בחיפה

פש"ר 17338-01-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת י.א.מ. מרכז הקור ומיזוג אויר בע"מ, 
ח"פ 51-180623-4,

והמבקש: יוסף מוסרי, ע"י ב"כ עו"ד אדל דדון, מרח' פלי"ם 
7, חיפה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.1.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

16.5.2016 בשעה 10.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.2.5.2016

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אדל דדון, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 57185-11-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת אחידטקס נצרת עילית )1997( בע"מ, 
ח"פ 51-075266-0,

הורנשטיין נ'  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי   והמבקשים: 
ו/או ג' הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין, מח' אבן גבירול 121, 
ת"ד 22242, תל אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

בקשה  הוגשה   25.11.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

10.5.2016 בשעה 11.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00 

ביום 1.5.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אלון הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 39598-01-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  סדנאות  חברותא  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-428951-1

והמבקשת: ענבל גנצר, ע"י ב"כ עו"ד אורית ליפשיץ, מרח' 
דולב 6, הרצליה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.1.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.3.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 9.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 27.3.2016.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אורית ליפשיץ, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 15393-02-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

בע"מ,  )י.ד.(  ולמטבח  למוסדות  הכל  חברת  פירוק  ובעניין 
ח"פ 51-478420-6,

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד רחל בן רחמים-
 ,216 יפו  רח'  דין,  עורכי  ושות',  אמסטר  יעקב  ממשרד  סובול, 

ירושלים 94383.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.2.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.5.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.00 

ביום 27.4.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רחל בן רחמים-סובול, עו"ד  
באת כוח המבקשים  
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צבי חווה-שירותי תוכנה בע"מ
)ח"פ 511076762(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 05/06/2016, בשעה 12:00, אצל עו"ד אבנר גבאי, 
20, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  רח' התע"ש 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

צבי חווה, מפרק

פרידה פקטורי בע"מ
)ח"פ 513653360(

)בפירוק מרצון(

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 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 18/11/2015 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק    ,03-5183022 טל'  חולון,   ,42 יוסף  סרלין  מרח'  לוי,  ירון 

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 17/04/2016  
בשעה 09:00, 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.         

ירון לוי, עו"ד, מפרק 

שלמי מיזוג אויר בע"מ
)ח"פ 514401447(

)בפירוק מרצון(

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 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 01/03/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלומי  
פיטו, מרח' פלאוט מנחם 10, רחובות, טל' 08-9477080, 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. 

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פש"ר 46081-10-15

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת א.ס. דניאל מרכז אירועים - אשדוד 
בע"מ, ח"פ 51-488358-6,

והמבקש: נושה עיריית אשדוד, ע"י ב"כ עו"ד דוד ששון, 
המפרק הזמני, רח' דניאל פריש 3, תל אביב 64731.

בקשה  הוגשה   21.10.2015 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 31.3.2016 בשעה 10.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   9.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.17.3.2016

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דוד ששון, עו"ד  
המפרק הזמני  

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

נופי אביב בע"מ
)ח"פ 511479156(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 02/05/2016, בשעה 10:00, במשרדי המפרק, 
רח' ויצמן 2, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שי  עמית, עו"ד, מפרק

דרגון ניהול קרנות גידור בע"מ
)ח"פ 513018424(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ושות',  10:00, במשרד שנהב  03/05/2016, בשעה  ביום  תתכנס 
רח' הנחושת 4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

סטיבן קנטור, עו"ד, מפרק
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא יענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25/07/2016  
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.         

שי ניידרמן, עו"ד, מפרק 

סמארט אי-נוביישנס בע"מ
)ח"פ 514117290(

)בפירוק מרצון(

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 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 28/02/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדי  
צדקה, מרח' הבוצרים 16, ראשון לציון 75498, טל' 052-7908586, 

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 10/09/2016  
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.         

אדי צדקה, מפרק 

אנויאם - קודס בע"מ
)ח"פ 514192343(

)בפירוק מרצון(

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 05/01/2016  
עמית   ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  התקבלה החלטה 
ברמן, אצל עו"ד לב יצחק, שד' שאול המלך 39, תל–אביב-יפו 

6492807, טל' 04-6965303, 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 יענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/05/2016  
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

שלומי פיטו, מפרק 

דבש מנהיגות בע"מ
)ח"פ 514750694(

)בפירוק מרצון(

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 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 01/03/2016 התקבלה 
רם   ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
דבורה, מרח' תור 4, כפר סבא, טל' 050-2070000, 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 10/07/2016  
בשעה 10.00,  אצל עו"ד רונן הירש, רח' שאול המלך 11, קריית 

אונו.

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

בפנקסים ובניירות של החברה.         

רם דבורה, מפרק 

ציפי - גוף בריא בע"מ
)ח"פ 512601162(

)בפירוק מרצון(

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 
החברה  הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 25/02/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'  ,67777016 תל–אביב-יפו   ,58 הרכבת  מרח'  ניידרמן,   שי 

03-6393853, 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. 
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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.

ארז )משה גרשי( סבו, מפרק 

ר.ג.ק. אחזקה וניהול בע"מ
)ח"פ 51-320000-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
רונן קאופמן, מרח' מנחם בגין 7, רמת גן, טל' 03-6114455, 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.

 ,19.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן קאופמן, מפרק

אנדריין ומסעדנות בע"מ
)ח"פ 51-447458-4(

)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   ,16.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

מאלק עבאס, מרח' 6050, נצרת, 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.

 ,20.6.2016 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.

מאלק עבאס, מפרק

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

עמית ברמן, מפרק 

א.ג. שילוביות טכנולוגית בע"מ
)ח"פ 513982249(

)בפירוק מרצון(

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 24/02/2016  
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אברהם יצחק  אברמוביץ, מרח' דרך בגין  132, תל–אביב-יפו 

67021, טל' 03-6081451, 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.

אברהם יצחק אברמוביץ, עו"ד, מפרק 

לינקס קפיטל בע"מ
)ח"פ 514639608(

)בפירוק מרצון(

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 29/02/2016  
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל'   ,6296502 תל–אביב-יפו   ,2 מוסינזון  מרח'  שאוליאן,  ניסן  

03-6919196, 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.

ניסן שאוליאן, עו"ד, מפרק 

א. סבו-סאונד, צילום והפקה לטלויזיה )99( בע"מ
)ח"פ 512722034(

)בפירוק מרצון(

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 02/03/2016  
ארז  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
12/7, תל–אביב-יפו, טל' -052 )משה גרשי( סבו, מרח' הדואר 

263623, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,27.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר אידן, מפרק

יעקב תדמור בע"מ
)ח"פ 51-086513-2(

)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   ,18.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
יעקב תדמור, מרח' פרופ' א.ד. ברגמן 2, רחובות, טל' 08-9472089, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד יניב ברק, 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.

יעקב תדמור, מפרק

פלס החלקות בע"מ
)ח"פ 51-349083-9(

)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   ,15.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'   ,1711002 עילית  נצרת   ,14 גלבוע  מרח'  ח'טיב,  עו"ד עמראן 

050-5607752, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,13.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמראן ח'טיב, עו"ד, מפרק

תדיו טקסטיל בע"מ
)ח"פ 51-271184-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,7.1.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

דורון אופיר, מרח' הפיקוסים 14, ראשון לציון, 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.

 ,20.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, 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.

דורון אופיר, מפרק

אלדו ירושלים בע"מ
)ח"פ 51-422738-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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 
 ,22.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
פנינה עמר, מרח' הדישון 6/10, מלחה, ירושלים, טל' 054-2366661, 

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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22.6.2016, בשעה 
8.00, אצל חברת ישראציף, רח' יד חרוצים 16, תלפיות, ירושלים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

פנינה עמר, מפרקת

יויומאטו טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-531212-2(

)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 
 ,17.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
דוא"ל:  ,054-2251885 טל'  רעננה,   ,7 הגלים  מרח'  אידן,   אמיר 

amir @ softwareprojects.com, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.7.2016, בשעה 
16.00, אצל המפרק, כניסה ראשית, כפר דבוריה, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מסאלחה ג'אודת, עו"ד, מפרק

הדרך הקלה בע"מ
)ח"פ 51-349750-3(

)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   ,10.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אלעד חג'ג', מת"ד 9136, שילה 44830000, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל עו"ד עמית זוכמן, רח' ז'בוטינסקי 7, קומה 27, 
רמת גן 52520, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלעד חג'ג', מפרק

טרי. אר. די. בע"מ
)ח"פ 51-380966-5(

)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 
 ,14.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
 ,050-5330488 טל'  אביב,  תל   ,28 המעביר  יד  מרח'  רזניק,  רפאל 

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.

 ,14.7.2016 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.

רפאל רזניק, מפרק

י.ב.א דיגיטל טרייד בע"מ
)ח"פ 51-493710-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.3.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
לימור עוזרי, מרח' יגאל אלון 88, תל אביב 67891, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.7.2016, בשעה 
10.00, במשרד המפרקת, 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.

לימור עוזרי, עו"ד, מפרקת

תנובות השדה בע"מ
)ח"פ 51-337675-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,3.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

שרון דרור, מרח' הסחלב 14, רעננה, 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 3.7.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרון דרור, מפרק

מובילי סג'א יוסף בע"מ
)ח"פ 51-509584-2(

)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   ,6.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מסאלחה ג'אודת, מת"ד 1047, דבוריה 16910, טל' 054-7766525, 

למפרק החברה.
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החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 1.10.2015, התקבלה החלטה 
דהאן,  יחיאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 

מרח' הדקלים 3, גבעת אבני, טל' 050-5552550, 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 21.4.2016, בשעה 
12.00, במסעדת גלילאו, שד' אליעזר קפלן, ת"ד 1670, טבריה, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

יחיאל דהאן, מפרק

מ. הולצמן 1945 )2005( בע"מ
)ח"פ 51-374824-4(

)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   ,16.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
אשר הולצמן, מרח' הציפורנים 20, קריית טבעון, 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 1.5.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשר הולצמן, מפרק

אדן אספרסו בר בע"מ
)ח"פ 51-355810-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אסף אדן, מרח' אלכסנדר זייד 8א, קריית חיים, חיפה, 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 1.5.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00

יהודית ואפרת בע"מ
)ח"פ 51-314172-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של 
ולמנות את אפרת  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
 די–נור, אצל עו"ד שחר זמלר, רח' אמיל זולא 39, פתח תקווה, טל' 

03-9229252, 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.

 ,17.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
זמלר, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 18.00, אצל עו"ד שחר 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

אפרת די–נור, מפרקת

ג'רוזלם אינטרנשינל סטודיס בע"מ
)ח"פ 51-447344-6(

)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   ,1.12.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
חיה פיין, מרח' סנהדריה מורחבת 125/18, טל' 052-7643325, 

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.

 ,20.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
ירושלים,   ,23 לוין  הרים  מעגלי  רח'  המפרקת,  אצל   ,2.00 בשעה 
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

חיה פיין, מפרקת

גלילאו גריל בר בע"מ
)ח"פ 51-368566-9(

)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 
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התקבלה   ,14.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
יעקב מנחם גרובר, מרח' חיי אדם 5, ירושלים, טל' 052-7630584,  

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.

 ,14.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 22.00, אצל עו"ד הבלין, רח' אלפנדרי 36, ירושלים, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

יעקב מנחם גרובר, מפרק

רונן ציוני יעוץ משפטי
)ח"פ 51-455946-7(

)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   ,11.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

רונן ציוני, מרח' בארי 21, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל ראב"ד מגריזו, בנקל ושות', רח' שאול המלך 37, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן ציוני, מפרק

ניו סייט בע"מ
)ח"פ 51-309374-0(

)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   ,16.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
דר מיש, מרח' עולי הגרדום 59, ראשון לציון, טל' 050-8668396, 

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.

המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף אדן, מפרק

אדם ואבן ר.ק בע"מ
)ח"פ 51-448135-7(

)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   ,22.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

רונן קורש, מרח' הגפן 61, מושב מרחביה, 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 1.5.2016, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן קורש, מפרק

ניר - ספרות משפטית בע"מ
)ח"פ 51-316540-7(

)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   ,9.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-6103152 טל'  גן,  רמת   ,16 סילבר  הלל  אבא  מרח'  יגור,  דנה 

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.

 ,10.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד עורכי דין מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם, טל, 
בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דנה יגור, עו"ד, מפרקת

מהודר ומסודר בע"מ
)ח"פ 51-377613-8(

)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 
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שהתכנסה ביום 3.12.2015, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את אליס קלמרו, מרח' מבצע נחשון 10, נוה ים, 

ראשון לציון 17544, למפרקת העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אליס קלמרו, מפרקת

בית הטבע שלנו בע"מ
)ח"פ 51-438478-3(

)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   ,23.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוריק 

טבקול ז'אנה, מרח' האדווה 7, אשקלון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוריק טבקול ז'אנה, מפרק

סשן דיגיטל בע"מ
)ח"פ 51-471329-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,18.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון 

אלכסנדר שפיצר, מרח' ויצמן 17/8, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,27.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון אלכסנדר שפיצר, מפרק

  

 ,16.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דר מיש, עו"ד, מפרק

מחאמיד סמאח בע"מ
)ח"פ 51-414031-8(

)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   ,20.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,30010 פחם  אל  אום   ,4215 אלתינה  עין  מרח'  פאדי,   מחאמיד 

טל' 04-6662112, 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.

 ,25.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מחאמיד פאדי, מפרק

סטטיק דיימנשן בע"מ
)ח"פ 51-530247-9(

)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   ,21.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רועי בר, מרח' המלך ינאי 1, קומה 3, רמת גן, טל' 052-6007711, 

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.

 ,26.6.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 19.30, 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.

רועי בר, עו"ד, מפרק

גימלאי עולי מצרים בת ים 
)ע"ר 58-053710-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 




