
רשומות

ילקוט הפרסומים
13 במרס 2016 7227 ג' באדר ב' התשע"ו

עמוד עמוד

 הודעה על מינוי נציבה ארצית לשוויון ההזדמנויות
4348 בעבודה.....................................................................................  

הודעה על פטור מחובת מכרז לפי חוק שירות המדינה 
4348 )מינויים( ..................................................................................  

 הודעה על מינוי חברה במועצה לשידורי כבלים
4348   .................................................................... ולשידורי לוויין 
4348   ......................................................... הסמכה לפי חוק העונשין 
4348   .................... הודעות על מינוי חברים ברשות ניירות ערך 

הודעה בדבר קביעת מועד בחירות ראשונות במועצות 
4349 האזוריות אל קסום ונווה מדבר .....................................  
4349 הסמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי ......................................  

 תיקון רשימת חברים בוועדת עררים לילד נכה לפי 
 תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )ועדות 

4349   ....................... עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה(
 מינוי, שינוי מינוי וביטול מינוי עובדים סוציאליים לפי 

4349   ........................................... חוק הנוער )טיפול והשגחה( 

4350 שינוי הרכב ועדות אתיקה לפי חוק זכויות החולה ........  

הסמכה לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין )מקרים 
4350   ...................................... מיוחדים וסמכות בין–לאומית( 

4350   .............. הרשאה והסמכה לפי חוק החומרים המסוכנים 

4350 החלטה בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות .  

4351   ................... הודעה בדבר הפסקה זמנית של רישיון מודד 

 הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רב עיר בנשר 
4351 לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירת רבני עיר(.  

4351   ................. הודעות בדבר קביעה ובדבר ביטול של תקנים 

4352 הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין .........................  

4352   ................... הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 

4358   ......................................... הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 

4382 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט .......................  

4385 הודעות מאת הציבור ..................................................................  



ילקוט הפרסומים 7227, ג' באדר ב' התשע"ו, 13.3.2016  4348

 הודעה על מיני נציבה ארצית לשוויון 
ההזדמנויות בעבודה

לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988

שוויון  לחוק  18ג)א(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
הממשלה,  מינתה  התשמ"ח-11988,  בעבודה,  ההזדמנויות 
והתעשייה, לאחר שהתייעץ עם  פי המלצת שר הכלכלה  על 
לשוויון  הארצית  לנציבה  כבהא,  מרים  את  המשפטים,  שרת 

ההזדמנויות בעבודה במשרד הכלכלה והתעשייה.

התשע"ו  בשבט  כ"ב  מיום  שנים,  לארבע  המינוי   תוקף 
)1 בפברואר 2016(.

י"ח בשבט התשע"ו )28 בינואר 2016(
)חמ 3-3748-ה1(

אביחי מנדלבליט   
מזכיר הממשלה  

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 38; התשס"ו, עמ' 190.

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 )להלן - החוק(, ועל פי הצעת ועדת 
שירות המדינה )מס' 373( מיום ל' בתשרי התשע"ו )13 באוקטובר 
גיוס  לצורך  חד–פעמי  באופן  להתיר  הממשלה  החליטה   ,)2015
מחזור אחד מיידי, בתנאים שיפורטו להלן, מינוי למשרות עוזרי 
רופא במשרד הבריאות, לרבות בתי החולים הממשלתיים )להלן 

- המשרד(, בפטור מחובת המכרז לפי סעיף 19 לחוק:

הודעה על משרות פנויות של עוזרי רופא בבתי החולים   )1(
הממשלתיים תפורסם באתר  האינטרנט של נציבות שירות 

המדינה ובאתר משרד הבריאות;

למשרות  החולים  מבתי  אחד  בכל  הבוחנים  ועדות   )2(
לרפואה  המחלקה  מנהל  כדלקמן:  בהרכב  יהיו  האמורות 
אחר  בכיר  רופא  או  הרופא  עוזר  יועסק  שבה  דחופה 
מהמחלקה מטעמו, מנהל משאבי אנוש של בית החולים 

או נציגו ונציג ועד העובדים בבית החולים;

לדרישות הסף  במקרים שבהם מספר המועמדים העונים   )3(
עולה על 8 מועמדים למשרה, ועדת הבוחנים תהיה רשאית 
לבצע מיון מקדים לבחינות בעל פה ולדרג את המועמדים 
נציבות  באישור  המשרד,  שיקבע  מידה  לאמות  בהתאם 
שציוניהם  המועמדים  כאמור,  במקרה  המדינה.  שירות 
ועדת  לפני  יזומנו לבחינה בעל פה  ביותר  יהיו הגבוהים 

הבוחנים;

על ועדת הבוחנים יחולו סדרי הבחינות בעל פה המפורטים   )4(
המתחייבים  בשינויים  לתקשי"ר,   12.36-12.38 בסעיף 

מהחלטה זו;

לקורס  הראשון  הגיוס  למחזור  הוא  זו  החלטה  תוקף   )5(
ההכשרה למשרות עוזרי רופא שאמור להתחיל בחודש מרס 

2016 בלבד. לאחר מכן, תחול חובת מכרז על משרות אלה. 

כ"א בשבט התשע"ו )31 בינואר 2016(
)חמ 3-274(

אביחי מנדלבליט   
מזכיר הממשלה  

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

הודעה על מינוי חברה במועצה לשידורי כבלים 
ולשידורי לוויין

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

שר  הצעת  לפי  מינתה,  הממשלה  כי  בזה,  מודיעים 
)בזק  התקשורת  לחוק  6ב  סעיף  להוראות  בהתאם  התקשורת, 
ושידורים(, התשמ"ב-11982, את אורלי יחזקאל2 לכהונה שנייה 
כחברה במועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, נציגת ציבור 

המייצגת את הצרכנים, לפי המלצת שר התקשורת.

כ"ח בשבט התשע"ו )7 בפברואר 2016(
)חמ 3-1990-ה1(

אריה זהר   
ממלא מקום מזכיר הממשלה  

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

2  י"פ התשע"ב, עמ' 1286.

הסמכה
לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 231 לחוק העונשין, 
האוצר  במשרד  הכללי  המנהל  את  הסמכתי  התשל"ז-11977, 

לעניין הסעיף האמור.

הסמכתו של החשב הכללי במשרד האוצר שהודעה עליה 
פורסמה בילקוט הפרסמים 6161, התשע"א, עמ' 1112 - בטלה.

ז' בשבט התשע"ו )17 בינואר 2016(
)חמ 3-831-ה3(  

משה כחלון   
שר האוצר  

1  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

הודעה על מינוי חבר ברשות ניירות ערך
לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

התשכ"ח-11968,  ערך,  ניירות  לחוק  3)ד(  לסעיף  בהתאם 
אני מודיע כי מיניתי את ברוך לוברט לחבר ברשות ניירות ערך 

מיום כ"ו בטבת התשע"ו )7 בינואר 2016(.

א' בשבט התשע"ו )11 בינואר 2016(
)חמ 3-84(  

משה כחלון   
שר האוצר  

1  ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשמ"ח, עמ' 188.

הודעה על מינוי חברה ברשות ניירות ערך
לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

התשכ"ח-11968,  ערך,  ניירות  לחוק  3)ד(  לסעיף  בהתאם 
אני מודיע כי מיניתי את פנינה גיא לחברה ברשות ניירות ערך 

מיום כ"ו התשע"ו )7 בינואר 2016(, לתקופת כהונה נוספת.

א' בשבט התשע"ו )11 בינואר 2016(
)חמ 3-84(  

משה כחלון   
שר האוצר  

1  ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשמ"ח, עמ' 188.
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הודעה בדבר קביעת מועד בחירות ראשונות 
במועצות האזוריות אל קסום ונווה מדבר

לפי חוק המועצות האזוריות )מועד בחירות כלליות(, 
התשנ"ד-1994

האזוריות  המועצות  לחוק   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)מועד בחירות כלליות(, התשנ"ד-11994, אני קובע כי הבחירות 
הראשונות למועצות האזוריות אל קסום ונווה מדבר יתקיימו 

ביום כ"ז בחשוון התשע"ז )29 בנובמבר 2016(.

י"ב באדר התשע"ו )21 בינואר 2016(
)חמ 3-2924(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

1  ס"ח התשנ"ד, עמ' 248.

הסמכה
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   222 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982 )להלן - החוק(, אני מסמיך את 
אתי דאבוש, למסור הזמנה לאדם שיש לה יסוד להניח שעבר 
עבירות קנס לפי צו סדר הדין הפלילי )עבירות קנס - מניעת 
רעש(, התש"ס-22000, וכן למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף 
228)ב( לחוק למי שיש לה יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת 
משפט לפי צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - מניעת רעש(, 
התש"ס-32000, כל עוד היא משמשת בתפקידה במשרד להגנת 

הסביבה.

כ' בכסלו התשע"ו )2 בדצמבר 2015(
)חמ 3-104-ה1(

אבי גבאי  
השר להגנת הסביבה  

1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

2  ק"ת התש"ס, עמ' 882.

3  ק"ת התש"ס, עמ' 882.

הסמכה
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   222 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982 )להלן - החוק(, אני מסמיך את 
איתי הרלינג, למסור הזמנה לאדם שיש לו יסוד להניח שעבר 
עבירות קנס לפי צו סדר הדין הפלילי )עבירות קנס - שמירת 
לפי  קנס  תשלום  הודעת  למסור  וכן  התש"ס-22000,  הניקיון(, 
סעיף 228)ב( לחוק למי שיש לו יסוד להניח שעבר עבירה של 
ברירת משפט לפי צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - שמירת 
הניקיון(, התש"ס-32000, כל עוד הוא משמש בתפקידו במשרד 

להגנת הסביבה.

כ' בכסלו התשע"ו )2 בדצמבר 2015(
)חמ 3-104-ה1(

אבי גבאי  
השר להגנת הסביבה  

1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

2  ק"ת התש"ס, עמ' 394.

3  ק"ת התש"ס, עמ' 394.

תיקון רשימת חברים בוועדת עררים לילד נכה
לפי תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )ועדות עררים 

לשירותים מיוחדים ולילד נכה(, התשנ"ה-1995

אני מודיע כי בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 3 לתקנות הביטוח 
הלאומי )ביטוח נכות( )ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד 
נכה(, התשנ"ה-21995, כללתי ברשימת החברים בוועדת עררים 

לשירותים מיוחדים את שולמית פרוש.

ט"ו בשבט התשע"ו )25 בינואר 2016(
)חמ 3-2630-ה1(

חיים כץ   
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ק"ת התשנ"ח, עמ' 1666.

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
לעובדות  מטה  הרשומות  את  ממנה  אני  התש"ך-11960, 

סוציאליות לפי החוק האמור:

שרה עודד, מס' רישום 28271 - בעיריית בני ברק;

עביר אבו עראר, מס' רישום 28474 - במועצה המקומית ערערה;

אימן חושאן, מס' רישום 20662 - במועצה המקומית כפר מנדא;

רחל אשכנזי, מס' רישום 29372 - בעיריית בני ברק;

טובי גולני, מס' רישום 19537 - בעיריית קריית ביאליק.

ו' באדר א' התשע"ו )15 בפברואר 2016(
)חמ 3-142(

חיים כץ   
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

1  ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
רישום  מס'  חנאנאייב,  טטיאנה  אני ממנה את  התש"ך-11960, 
24632, לעובדת סוציאלית בעיריית חדרה, לעניין החוק האמור.

י"ח בשבט התשע"ו )28 בינואר 2016(
)חמ 3-142(

חיים כץ  
                                     שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.  1

שינוי מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
התש"ך-11960, אני משנה את מינויה של שרון יצחקי ריס2, מס' 
יבוא  משגב"  האזורית  "המועצה  שבמקום  כך   ,17972 רישום 

"עובדת סוציאלית מחוזית במחוז צפון", לעניין החוק האמור.

י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(
)חמ 3-142(

חיים כץ  
                                     שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 3130.  2
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מקום עובדת סוציאלית, במקומה של דליה גבעוני, ואת הלנה 
מלכה זאבי - אחות מוסמכת, לאחות מוסמכת בוועדה במקום 

יהודית חן ציון.

י' בשבט התשע"ו )20 בינואר 2016(
)חמ 3-2753(

משה בר סימן טוב  
המנהל הכללי   

של משרד הבריאות  

הסמכה
לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין )מקרים מיוחדים 

וסמכות בין–לאומית(, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)ב()2( לחוק שיפוט בענייני התרת 
נישואין )מקרים מיוחדים וסמכות בין–לאומית(, התשכ"ט-11969 
)להלן - החוק(, אני מסמיך את הרב אליהו הישריק, דיין בית הדין 

הרבני הגדול )בפועל(, לשם ביצוע סמכויותי לפי החוק.

ד' בשבט התשע"ו )14 בינואר 2016(
)חמ 3-3542(

                                                   יצחק יוסף
                                      הראשון לציון הרב הראשי לישראל

                                         נשיא בית הדין הרבני הגדול
ס"ח התשכ"ט, עמ' 248; התשס"ה, עמ' 942.  1

הרשאה והסמכה
לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993

החומרים  לחוק  ו–16  5)ח(  סעיפים  לפי  סמכויותי  בתוקף 
מרשה  אני  החוק(,   - )להלן  התשנ"ג-11993  המסוכנים, 
ומסמיכה, לפי העניין, את רבקה ליכטמן וסלאם חלומי לעניין 
סעיף 5)ח( לחוק, בסמכות לדרוש הצגת פנקס רעלים, ובסמכות 

ביקורת לפי סעיף 16 לחוק.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.

כ"ח בשבט התשע"ו )7 בפברואר 2016(
)חמ 3-2462(

איה פכט  
                                     ממונה לפי חוק החומרים המסוכנים

ס"ח התשנ"ג, עמ' 28; התשנ"ז, עמ' 143.  1

החלטה בדבר הארכת מועדים
לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973

בהתאם לסעיף 10)ו( לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-11973, 
ובהסכמת מבקר המדינה, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת 

כמפורט להלן:

להאריך עד יום י"ג באדר א' התשע"ו )22 בפברואר 2016( את   )1(
מועד מסירת החשבונות לתקופת הבחירות לכנסת העשרים, 
המפלגות  של  השוטפים  החשבונות  מסירת  מועד  את  וכן 
בפברואר   1( התשע"ג  בשבט  כ"א  ביום  המתחילה  לתקופה 
2013( והמסתיימת ביום י"א בניסן התשע"ה )31 במרס 2015(;

                                         
ס"ח התשל"ג, עמ' 52; התשע"ה, עמ' 52.  1

שינוי מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
סריחאן2,  אבו  נסר  של  מינויה  את  משנה  אני  התש"ך-11960, 
מס' רישום 9624, כך שבמקום "מועצה אזורית אל קסום" יבוא 

"מועצה מקומית כסייפא".

י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(
)חמ 3-142(

חיים כץ  
                                     שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 787.  2

ביטול מינוי עובד סוציאלי
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
התש"ך-11960, אני מבטל את מינויו של עבדאללה אבו שריקי2, 

מס' רישום 9706, לעובד סוציאלי, לעניין החוק האמור.

י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(
)חמ 3-142(

חיים כץ  
                                     שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.  1

י"פ התשנ"ד, עמ' 2834.  2

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

החולה,  זכויות  לחוק  24)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מינוי,  )דרכי  זכויות החולה  3 לתקנות  ותקנה  התשנ"ו-11996, 
תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה(, התשנ"ז-21996,  
אני ממנה את ד"ר היאט הנרי אהרן, לממלא מקום רופא מומחה 

בוועדת האתיקה של המרכז הרפואי וולפסון3.

כ"ה בשבט התשע"ו )4 בפברואר 2016(
)חמ 3-2753(

משה בר סימן טוב  
המנהל הכללי   

של משרד הבריאות  
ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשע"ד, עמ' 574.  1

ק"ת התשנ"ז, עמ' 80.  2

י"פ התש"ע, עמ' 3771.  3

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

החולה,  זכויות  לחוק  24)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מינוי,  )דרכי  זכויות החולה  3 לתקנות  ותקנה  התשנ"ו-11996, 
תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה(, התשנ"ז-21996,  
אני משנה את הרכב ועדת האתיקה של המרכז הרפואי פוריה3, 
וממנה את מיכל מילוא רוטשילד - עובדת סוציאלית, לממלאת 

 
ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשע"ד, עמ' 574.  1

ק"ת התשנ"ז, עמ' 80.  2

י"פ התשע"ג, עמ' 5096; התשע"ה, עמ' 4750.  3
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רשאים  לתקנות,  ו–5   4 בתקנות  כאמור  כשירות,  בעלי 
להיות מועמדים לתפקיד רב העיר בנשר.

מועמדות בצירוף מסמכי כשירות, לפי התקנות האמורות, 
יום  עד  17 כאמור,  ניתן להגיש בתוך המועד הקבוע בתקנה 
חמישי, כ"ג באדר א' התשע"ו )3 במרס 2016(, במעטפה סגורה 
כנפי  רח'  סאמין,  חזקיהו  הרב  הבחירות,  ועדת  מרכז  לידי 
השעות  בין  א'-ה',  בימים  ירושלים,  שאול,  גבעת   ,7 נשרים 

8.30 ו–16.00.

כ"ט בשבט התשע"ו )8 בפברואר 2016(
)חמ 3-44-ה1(

זבדיה כהן  
יושב ראש ועדת הבחירות   

לרב עיר בנשר  

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת"י 921 - תגובות בשריפה של חומרי בנייה מינואר 2016, בא 
 ,2011 מנובמבר   1 חלק   ,921 ת"י  האלה,  התקנים   במקום 
ת"י 921 חלק 2 מדצמבר 1998 וגיליונות התיקון מפברואר 
 921 ת"י   ,2013 מיולי   ,2011 מנובמבר   ,2006 מינואר   2003
 ,1999 מדצמבר  התיקון  וגיליונות   1998 מדצמבר   3 חלק 
 2011 2009 מנובמבר  מיולי   2006 2003 מנובמבר  מנובמבר 
מיולי 2013, ת"י 921 חלק 4 מדצמבר 1998 וגיליונות התיקון 
מפברואר 2003 מנובמבר 2006, מנובמבר 2011, מיולי 2013, 
ת"י 921 חלק 5 מספטמבר 1999 וגיליונות התיקון מנובמבר 
 921 2013, ת"י  2011 מיולי  2006 מנובמבר  2003, מנובמבר 
 ,2003 מפברואר  התיקון  וגיליונות   ,1999 מדצמבר   6 חלק 
מנובמבר 2006, מנובמבר 2011, מיולי 2013, ת"י 921, חלק 7 
מאוגוסט 2000, וגיליונות התיקון מנובמבר 2003, מנובמבר 
2006 מנובמבר 2011 מיולי 2013, ת"י 921 חלק 8 ממאי 2001 
מיולי   ,2011 מנובמבר   2006 מנובמבר  התיקון  וגיליונות 
2013, ת"י 921 חלק 9 מיוני 2001, מנובמבר 2006 מנובמבר 

2011, מיולי 2013;

מינימלים  מרווחים   - מכונות  בטיחות   -  2 חלק   1845 ת"י 
2016, בא במקום  גוף אדם, מינואר  למניעת מעיכת חלקי 

המהדורה מדצמבר 1994;

שאינן  ישויות  מידע:  העברת   - נתונים  עיבוד   -  4186 ת"י 
אוכלוסין, מינואר 2016 בא במקום המהדורה מיולי 2008;

מינואר  כלליים,  עקרונות  פלדה:  גדרות   -  1 חלק   4273 ת"י 
וגיליון התיקון  2016 בא במקום המהדורה מדצמבר 1998 

מפברואר 2007;

זיהוי לכלי רכב, מינואר 2016 בא במקום  ת"י 5327 - לוחיות 
המהדורה מאוקטובר 2013;

אדם  בין  אינטראקציה  של  ארגונומיה   -  40 חלק   9241 ת"י 
מינואר  פיזיים,  קלט  להתקני  ודרישות  עקרונות  ומערכת: 

;2016

ת"י 9241 חלק 41 - ארגונומיה של אינטראקציה בין אדם ומערכת: 
קריטריונים לתכן של התקני קלט פיזיים, מינואר 2016;

 
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.  1

יום כ"א באדר ב'  )1(, להאריך עד  על אף האמור בפסקה   )2(
החשבונות  מסירת  מועד  את   )2016 במרס   31( התשע"ו 
 - "יחד  מפלגת  של  העשרים  לכנסת  הבחירות  לתקופת 

בראשות אלי ישי";

2016( את  ביולי   25( י"ט בתמוז התשע"ו  יום  להאריך עד   )3(
ביקורת  תוצאות  לגבי  המדינה  מבקר  דוח  מסירת  מועד 
את  וכן  העשרים,  לכנסת  הבחירות  לתקופת  החשבונות 
ביקורת  תוצאות  לגבי  המדינה  מבקר  דוח  מסירת  מועד 
המתחילה  לתקופה  המפלגות  של  השוטפים  החשבונות 
ביום כ"א בשבט התשע"ג )1 בפברואר 2013( והמסתיימת 

ביום י"א בניסן התשע"ה )31 במרס 2015(;

באב  כ"ח  יום  עד  להאריך   ,)3( בפסקה  האמור  אף  על   )4(
התשע"ו )1 בספטמבר 2016( את מועד מסירת החשבונות 
 - "יחד  מפלגת  של  העשרים  לכנסת  הבחירות  לתקופת 

בראשות אלי ישי".

א' באדר א' התשע"ו )10 בפברואר 2016(
)חמ 3-66-ה6(

משה גפני  
יושב ראש ועדת הכספים  

הודעה בדבר הפסקה זמנית של רישיון מודד
לפי פקודת המדידות

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 4 לפקודת המדידות1, 
כי המנהל הכללי של המרכז למיפוי ישראל החליט ביום כ"ט 
בחשוון התשע"ו )11 בנובמבר 2015(, להטיל על אריה פלנר, מס' 
רישון 561, עונש של הפסקה זמנית של רישיון המדידה )להלן 

- ההשעיה( לתקופה של 24 חודשים.

בנובמבר   11( התשע"ו  בחשוון  כ"ט  מיום  ההשעיה  תוקף 
2015( עד יום כ"ט בחשוון התשע"ח )11 בנובמבר 2017(.

א' בשבט התשע"ו )11 בינואר 2016(
)חמ 3-257(

רונן רגב  
המנהל הכללי של   

המרכז למיפוי ישראל  
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1368; י"פ התשע"ד, עמ' 2772.  1

הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירות לבחירת 
רב עיר בנשר

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

הדת  שירותי  לתקנות   15 תקנה  לפי  סמכותה  בתוקף 
היהודיים )בחירות רבני עיר(, התשס"ז-12007 )להלן - התקנות(, 
המועד  כי  בנשר,  העיר  רב  לבחירת  הבחירות  ועדת  מודיעה 
לבחירת רב עיר בנשר נקבע ליום חמישי, ז' באדר ב' התשע"ו 
הישיבות  באולם  ל–17.00,   15.00 השעות  בין   ,)2016 במרס   17(

שבבניין מועצת העיר, רח' דרך השלום 28, נשר.

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

להציג מועמד שהסכים לכך בכתב...".

 
ק"ת התשס"ז, עמ' 1150.  1
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אדם  בין  אינטראקציה  של  ארגונומיה   -  42 חלק   9241 ת"י 
ומערכת: בחירת התקני קלט פיזיים, מינואר 2016;

עבודה  לעומס  הקשורים  ארגונומיים  עקרונות   -  10075 ת"יי 
מנטלי: הגדרות ומונחים כלליים, מינואר 2016;

לעומס  הקשורים  ארגונומיים  עקרונות   -  2 חלק   10075 ת"י 
עבודה מנטלי: עקרונות תכנון, מינואר 2016;

לעומס  הקשורים  ארגונומיים  עקרונות   -  3 חלק   10075 ת"י 
לשיטות  הנוגעים  ודרישות  עקרונות  מנטלי:  עבודה 

למדידה ולהערכה של עומס עבודה מנטלי, מינואר 2016;

ת"י 11226 - ארגונומיה: הערכה של תנוחות עבודה סטטיות, 
מינואר 2016;

שריר- עומס  למיטוב  ארגונומיים  מנחים  קווים   -  20646 ת"י 
שלד, מינואר 2016.

א' בשבט התשע"ו )31 בינואר 2016(
)חמ 3-96-ה1(

אלי שטיין  
המנהל הכללי   

של מכון התקנים הישראלי  

הודעה בדבר ביטול תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי ביטל בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקן הישראלי שלהלן:

אחידות  הוראות   - וגרוריהם  מנועיים  רכב  כלי   -  1546 ת"י 
לאישור זיגוג בטיחות וחומר זיגוג, מנובמבר 2009.

כ"א בשבט התשע"ו )31 בינואר 2016(
)חמ 3-96-ה6(

אלי שטיין  
המנהל הכללי   

של מכון התקנים הישראלי  
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.  1

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות

לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 
התשכ"ט-1969

 - 12633 רישום מס'  גוש  לוח הזכויות של  כי  אני מודיע 
התשע"ו  א'  באדר  כ'  ביום  הוצג  חיפה,  נפת  כרמל,  אל  דלית 
פקיד  סגן  בלשכת  לעיון  ימים,   30 למשך   ,)2016 בפברואר   29(
הסדר המקרקעין אזור חיפה, בניין לב העסקים, רח' המלאכה 
ובלשכת  כרמל,  אל  דלית  מקומית  במועצה  עילית,  נצרת   ,16

ממונה הרשויות, מחוז חיפה, קריית הממשלה, חיפה.

כ' באדר א' התשע"ו )29 בפברואר 2016(
עדנאן זידאן  

סגן פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר חיפה  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' הר/1900, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5222, התשס"ג, עמ' 4022, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הרצליה  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

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

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בהרצליה - גוש 6420, ח"ח 85 )לשעבר חלקות   
- )41 ,40

מיקוםהייעוד

שטח ציבורי פתוח - 
הפקעה עילית בלבד

רחוב משכית, פינת רחוב 
יוחנן הסנדלר

רצועת הפקעה בהתאם שטח ציבורי פתוח
לתשריט הפקעה

ט' בשבט התשע"ו )19 בינואר 2016(
)חמ 3-2(

משה פדלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' טב/2102 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
מוסרת   ,1102 עמ'  התשמ"ז,   ,3431 הפרסומים  בילקוט 
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אל טייבה )להלן 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע 
דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון 

והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכרם אלגבאלי אלגרבי - גוש 7848, ח"ח 65,   
.73 ,72 ,66

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

ב' בשבט התשע"ו )12 בינואר 2016(
)חמ 3-2(

שועאע מסארווה מנצור  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  כס/15/1, 
הפרסומים 2918, התשמ"ב, עמ' 1829, ובילקוט הפרסומים 
7149, התשע"ו, עמ' 1265, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  סבא  כפר  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 

התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

גוש  )לשעבר   24 ח"ח   ,7322 גוש  סבא,  בכפר  קרקע  חטיבת   
7600, חלקה 32(, שטח החלקה: 2,153 מ"ר, שטח ההפקעה: 

165 מ"ר; הייעוד: דרך.

י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כפר סבא  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' כס/25/3/ד, 
 ,3734 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1439 עמ'  התש"ן, 
ולבנייה כפר סבא )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(, 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכפר סבא - גוש 6441, ח"ח 75, שטח החלקה   
453 מ"ר -

הייעודשטח הפקעה )מ"ר(

דרך62

שצ"פ52

י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/800/א, 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,475 עמ'  התש"ן,   ,3717 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של דרך וחניה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3703, ח"ח 680.  

י' בשבט התשע"ו )20 בינואר 2016(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' עח/200 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
ובהתאם   ,1905 עמ'  התשל"ט,   ,2553 הפרסומים  בילקוט 
פורסמה  לתכנית מס' עח/5/19, שהודעה בדבר אישורה 
מוסרת   ,369 עמ'  התשס"ב,   ,5030 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק חפר 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של מוסדות חינוך.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

מתוך  מ"ר,   ,1,221 של  בשטח   ,8564 בגוש   77 מחלקה  חלק   
שטח כולל של 22,906 מ"ר, כמסומן בצבע חום מתוחם חום 
כהה בתשריט התכנית הערוך בקנה מידה 1:2,500 וכמסומן 

בתשריט ההפקעה בקנה מידה 1:250.

העתקי התכנית ותשריט ההפקעה נמצאים במשרדי הוועדה, 
ובשעות  בימים  תשלום  בלא  בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ה' באדר א' התשע"ו )14 בפברואר 2016(
)חמ 3-2(

רני אידן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עמק חפר  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' עח/200 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
ובהתאם   ,1905 עמ'  התשל"ט,   ,2553 הפרסומים  בילקוט 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  משמ/7)עח(,  לתכנית 
מוסרת   ,1611 עמ'  התשמ"ז,   ,3449 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק חפר 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של מוסדות חינוך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/13724, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5790, התשס"ח, עמ' 2599, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  מזרחי  גליל  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברומאנה, המזוהה כגוש 17476, ח"ח 9, 11, 17.  

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

אבי קרמפה  
יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/13724, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5790, התשס"ח, עמ' 2599, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  מזרחי  גליל  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
מיתקן  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

הנדסי.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חלק מחלקה 33 בגוש 8345, בשטח של 5,045 מ"ר, מתוך שטח   
כולל של 5,134 מ"ר, כמסומן בצבע חום מתוחם חום כהה 
בתשריט התכנית משמ/7)עח( הערוך בקנה מידה 1:10,000, 

וכמסומן בתשריט ההפקעה בקנה מידה 1:250.

במשרדי  נמצאים  ההפקעה  ותשריט  התכנית  העתקי 
בימים  תשלום  בלא  בהם  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  הוועדה, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ה' באדר א' התשע"ו )14 בפברואר 2016(
)חמ 3-2(

רני אידן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עמק חפר  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/13725, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5790, התשס"ח, עמ' 2600, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  מזרחי  גליל  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בעוזייר, המזוהה כגוש 17480, ח"ח 31, 47, 58,   
ובגוש 16590, ח"ח 3.

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

אבי קרמפה  
יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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ח"ח
שטח ההפקעה

)דונם(
אחוז הפקעה 

לכביש

720.71913.27

780.17320.72

790.24612.95

800.1969.24

810.0747.91

880.09110.51

890.12123.68

900.11829.57

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה, רח' אורנים 
בשעות  בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,04-9978030 טל'  מעלות,   ,1

העבודה הרגילות.

כ"ג בטבת התשע"ו )4 בינואר 2016(
)חמ 3-2(

טוביה גלזר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מפורטת  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה  מס' ג/10781 
 ,2301 עמ'  התשס"ב,   ,5073 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
מעלה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  נפתלי 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(, 
ציבור  מבנה  שטח  של  ציבור  לצורכי  דרושה  הקרקע(   -

ושצ"פ.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברומאנה, המזוהה כגוש 17476, ח"ח 8.  

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

אבי קרמפה  
יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מפורטת  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה  מס' ג/10781 
 ,2301 עמ'  התשס"ב,   ,5073 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
מעלה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  נפתלי 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורכי ציבור של כביש.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בגוש חלב, המזוהה כגוש 14130 )תיק בוועדה   
ה/201502( -

ח"ח
שטח ההפקעה

)דונם(
אחוז הפקעה 

לכביש

620.0767.05

710.17613.29

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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הודעה 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
רח/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/2110/א/2, 
הפרסומים 5622, התשס"ז, עמ' 1375, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  רחובות,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5939, התשס"ט, עמ' 3259, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3649, ח"ח 9.  

כ"א באדר א' התשע"ו )1 במרס 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
ג/563,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1280, 
התשכ"ו, עמ' 1692, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  נהריה,  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   ,2656 עמ'  התשס"ה,   ,5397 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נהריה מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בנהריה, המזוהה כגוש 18206, ח"ח 5, 6, 7, 17,   
71 )לשעבר חלקה 24(.

ט' באדר א' התשע"ו )18 בפברואר 2016(
)חמ 3-4(

ז'קי סבג  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בגוש חלב, המזוהה כגוש 14130 -  

ח"ח

שטח
ההפקעה

)דונם(
אחוז 
הייעודהפקעה

מבנה ציבור460.1495.72

מבנה ציבור481.48039.92

שצ"פ480.69018.61

במשרדי  מופקד  ה/201505  מס'  התכנית  תשריט  העתק 
הוועדה, רח' אורנים 1, מעלות, טל' 04-9978030, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ל' בשבט התשע"ו )9 בפברואר 2016(
)חמ 3-2(

טוביה גלזר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/10619, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5255, התשס"ד, עמ' 1306, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  משגב  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

ציבורי פתוח/מגרש ספורט.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בחוסניה, ששטחה 5,130 מ"ר, המזוהה כגוש   
19253, ח"ח 18, חלק ממגרש 818.

י"א בשבט התשע"ו )21 בינואר 2016(
)חמ 3-2(

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ירושלים מחוז
  

שמש בית מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית אישור בדבר   הודעה

0110452-102  
לסעיףנ הודעה, בהתאם בזה התכנון 117מסרה לחוק

התשכ"ה מפורטת1965- והבנייה תכנית אישור , בדבר
   102-0110452מספר

  

מספרשינויהמהווה   :לתכנית
  /א.120בש/מק/ -ו 120בש/בת/

  

ומיקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  

שמש. גוש תעשיה "שורק", בית 29758ישוב: אזור
מחלקות16-17חלקות שבין31- ו 15וחלק . השטח

רוחב אורך199583קואורדינאטות וקואורדינאטות
629680.  

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
השימוש "אולם .1 מותרקביעת אירועים" כשימוש

אדריכלית בניה הוראות תעשיה, מתן ביעוד
הנ"ל. לשימוש

התכנית. מתן .2 שבשטח לשצ"פ חדש מיקום קביעת
השצ"פ. בתחום לציבור לשימוש, חניה אפשרות

כולו .3 במגרש הבניה זכויות מלוא ניצול אפשרות מתן
עד של בגובה שלושה או מבנים קומות,  5בשני

זכויות תוספת ללא זה קרקע, כל לקומת מעל
קודמות.   תכניות בגין לזכויות מעבר במגרש הבניה

כלל  . 4 לטובת שצ"פ למיקום מחדש וללוקה איחוד
הציבור.

בשט  . 5 בנין קוי שינוי או התכנית.קביעת ח
מ  . 6 קומות מספר בגובה 5 - ל 3 -הגדלת ושינוי קומות

מ הגג ה 19 -מ' ל 17 -שיא לגובה  .0-0מ' מכעל
  

בתאריך בעתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר4.9.15 הפרסומים 2163עמוד7171ובילקוט
  .23.12.2015בתאריך

  

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
שורקל שמש, נחל בית ולבנייה שמש8תכנון בית , רמת

המחוזית02-9900777טל'  הועדה במשרדי , וכן
המלכה ירושלים: רח' שלומציון ולבנייה, מחוז ,  1לתכנון

טל:  בה02-6290222ירושלים לעיין רשאי המעוניין וכל
לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות   בימים

  

מונטג   משה
  המשנהועדתיו"ר

ולבנייה שמשלתכנון   בית
  
  
  
  
  
  

אביב מחוז  תל
  

תל מקומי תכנון   יפו –אביב-מרחב
מפורטת תכנית אישור בדבר   הודעה

המקומית הועדה   בסמכות
לסעיף הודעה, בהתאם בזאת התכנון 117ניתנת לחוק

מספר1965 –והבניה, התשכ"ה תכנית אישור ,  בדבר
במתחם – 4240תא/מק/507-0137356 משולב מרכז

המקומית. הועדה בסמכות גלילות   קאנטרי
  

התכנית: בשינוי הכלולים השטחים   ואלה
מ   גושחלק
מוסדר

בשלמותן חלקותחלקות
בחלקן

722411 ,14 ,16 ,24 ,25 10 ,12 
  

  מיקום/כתובת: 
אביב יוניצ'מן, יפו –תל   4רחוב

לצומת לשעבר. בצמוד גלילות קלאב קאנטרי במתחם
יוניצמן.  לרחוב לה, וצפונית ומערבית   גלילות

  

התכנית:   מטרת
לרחוב מבונה דופן ויצירת הקרקע שימושי מערך שיפור

מגרשים של ואיחוד בינוי שינוי באמצעות  4-ו 8יוניצמן
ומשרדים.2566מתכנית למסחר ביעוד אחד למגרש   א

  

התכניתעיקרי הוראות
ג'   .א בפרק מגרשים, כמשמעותם של וחלוקה איחוד

הכולל בשטח שינוי בתכנית שאין ז', ובלבד סימן
המקומית הוועדה קרקע. בסמכות יעוד כל של

סעיף ובניה, 1א. (א) (62לפי תכנון ) בחוק
 .1965 -התשכ"ה

הוועדה  .ב בתכנית, בסמכות הקבוע בניין בקו שינוי
סעיף לפי תכנון4א. (א) (62המקומית ) בחוק

  .1965 -ובניה, התשכ"ה
עיצוב  .ג או בינוי בדבר תכנית לפי הוראות של שינוי

סעיף לפי המקומית הוועדה אדריכליים. בסמכות
ובניה, התשכ"ה5א. (א) (62 תכנון  -) בחוק

1965.  
וחניה.  .ד תנועה בהסדרי שינוי
בתכנית,   .ה המותרים הבניה שטחי חלוקת שינוי

המותר הכולל השטח כל סך את לשנות מבלי
הכולל השטח את להגדיל ומבלי בתכנית לבניה

מ שימוש, ביותר לבניה, בכל , לפי50%-המותר
ובניה, התשכ"ה6(א)(62סעיף תכנון  -) בחוק

עיקריים1965 שטחים כדלקמן: הגדלת , באופן
ד מלון, מלון מלשימוש מוגן 10,000-ירות, דיור

של15,000לעד תוספת המהווים 50%מ"ר
תכנית פי על זה לשימוש המאושרים לשטחים

/א. 2566תא/
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מסחר  .ו שייעודו שטח מתא מעבר זכויות קביעת
מרתף ( במפלס ברכב-1ומשרדים ) למעבר

ובתחום למזרח ממערב הבניין את החוצה
סעיף המזרחית, לפי הדרך ) 19א.(א)(62הרחבת

ובניה, התשכ"ה תכנון  .1965 -בחוק
שיעודו  .ז שטח בתא קרקעי תת ציבורי חניון הקמת

ח'. מספר מתאר לתכנית בהתאם דרך
ציבוריה  .ח לחניון לבניה המותר הכולל השטח גדלת

סעיף חניון, לפי שיעודו שטח ) 7) (1א (א62בתא
ובניה, התשכ"ה תכנון , וקביעת1965 - בחוק

המגרש. בתחום רכב לכלי מעבר שטח
בתחום  .ט הקרקע בתת שירות שטחי תוספת

סעיף לפי רכב מעבר לטובת ) 8)(1א(א62השצ"פ
  בחוק.

  

התכ הפקדת על פרסומיםהודעה בילקוט פורסמה נית
  .01/04/2015בתאריך4625עמוד7016מספר

  

תשלום, התכנית ללא בתכנית לעיין רשאי המעונין כל
תכנון אגף ההנדסה, ארכיון מינהל במשרדי נמצאת

בן ברח' שדרות אביב, בימים- תל 68גוריון-העיר
השעות ג' חדר13:00 – 08:00א',ב',ג' וה' בין , קומה

  . 03-7247254לפוןט 309
  

ספיר   דורון
המשנהיו"ר   ועדת

ולבנייה אביבלתכנון   יפו-תל
  
  

תל מקומי תכנון   יפו –אביב-מרחב
מפורטת תכנית אישור בדבר   הודעה

המקומית הועדה   בסמכות
לסעיף הודעה, בהתאם בזאת התכנון 117ניתנת לחוק

מספר1965 –והבניה, התשכ"ה תכנית אישור ,  בדבר
גולף – 507-0237891, 4244תא/מק/ תא/מק/  -מתחם

המקומית. הועדה בסמכות   כיתן
  

התכנית: בשינוי הכלולים השטחים   ואלה
מ בחלקןמוסדרגושחלק חלקות
662553-55 ,889

  

  מיקום/כתובת: 
אביב פנחס, יפו –תל   57רוזן

רוזן, קהילת פנחס הרחובות ונציהבין וקהילת  - פאדובה
  גולף" -מתחם "כיתן

  

התכנית:   מטרת
מס'  מפורטת תכנית המתחם, 1846שינוי על החלה /ב

המאושרים,  הקרקע ייעודי של מחודשת פריסה ע"י
ותוספת בינוי העירונית, שינוי למדיניות  40בהתאם

בניה. זכויות תוספת דיור, ללא   יחידות
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ייעודיא.  מיקום ושינוי בעלים בהסכמת וחלוקה איחוד

ותעסוקה, מוסדות עבור: מגורים, מסחר הקרקע
השטח שינוי ללא וזאת פתוח ציבורי ושטח ציבור
שטחים למעט, הגדלת הקרקע יעודי כל של הכולל

סעיף לפי פתוח ציבורי ושטח דרך א (א) 62עבור
) לחוק1(

לב.  בהתאמה רוזן פנחס דרך שלהרחבת עתידי תכנון
סעיף לפי המונים הסעת   ) לחוק.2א(א) (62מערכת

סעיף  ג.  לפי פתוח ציבורי שטח ) 3א (א) (62הגדלת
  לחוק.

למסחר, לתעסוקהד.  הבניה שטחי בחלוקת שינוי
בתכנית שנקבעו ציבור המאושרת1846ולמבנה /ב

סעיף   ) לחוק.6א (א) (62לפי
במסגרת 40ה. תוספת דיור   הזכויותיחידות

בתכנית תמהיל1846המאושרות קביעת / ב, תוך
סעיף לפי ) 5(א(א)62) וסעיף8(א(א)62גדלים

כמותר וגזוזטראות ממ"דים שטחי ותוספת לחוק
  בחוק.

סעיףו.  בתשריט, לפי בנין, כמסומן בקו שינוי
  ) לחוק.4א(א)(62

דרכיז.  מערך לקביעת בקשר בינוי הוראות שינוי
למתחם רכב.הכניסה כלי סעיףלתנועת לפי

  ) לחוק.5(א(א)62
ע/ח.  לתכנית בינוי הוראת לנושא - 1שינוי מרתפים

ס. המרתפים תכסית5ג ( 9תכסית ) וקביעת
מ גדולה סעיף80%-מרתפים ) 5(א(א)62, לפי

  לחוק.
למעברט.  הנאה זיקת רישום בדבר הוראות קביעת

סעיף לפי   ) לחוק.19א (א) (62רגלי
טכניים  י.  ומתקנים מבנים עבור בינוי הוראות קביעת

סעיף הגג, לפי ) לחוק.5א (א) (62על
  

פרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
  .19/08/2015בתאריך8174עמוד7097מספר

  

תשלום, התכנית ללא בתכנית לעיין רשאי המעוניין כל
מינהל במשרדי תכנוןנמצאת אגף ההנדסה, ארכיון
בן ברח' שדרות אביב, בימים- תל 68גוריון-העיר
השעות ג' חדר13:00 – 08:00א',ב',ג' וה' בין , קומה

  . 03-7247254טלפון 309
  

מדואל   אהרון
המשנהיו"רמ"מ   ועדת

ולבנייה אביבלתכנון   יפו-תל
  
  

יהודה אור מרחבי תכנון   אזור -מרחב
אישור בדבר מספרהודעה מפורטת   תכנית

0273755-552  
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

תשכ"ה מפורטת1965 -והבניה תכנית אישור , בדבר
מגרשים552-0273755מספר סנטר 11,12אפרידר

מאא/מק/    2032אזור
  

הבאות: לתוכניות שינוי     המהווה
מ    68מאא /  - חלק

  

בתכנית הכלולים   ומיקומם:השטחים
  ישוב: אזור
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  חלקות:
    חלקי 160עד:    160מחלקה:    6010גוש:   
    חלקי 163עד:    163מחלקה:    6010גוש:   
    חלקי 170עד:    170מחלקה:    6010גוש:   
    חלקי 183עד:    183מחלקה:    6010גוש:   
    חלקי 185עד:    185מחלקה:    6010גוש:   
    שלם 197עד:    197מחלקה:    6010גוש:   
    חלקי 198עד:    198מחלקה:    6010גוש:   
    שלם 164עד:    164מחלקה:    6026גוש:   
  חלקי 170עד:    170מחלקה:    6026גוש:   

  

התכנית:   מטרות
ממגרש1 שטחים   . 12למגרש 11. העברת
הבנייה. 2 לשטחי שימושים   . הגדרת
בנין. 3 בקווי   . שינוי
במגרש4 בניה שטחי בחלוקת   . 11. שינוי

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ממגרש2336העברת  . 1 לקרקע מעל עיקרי  11מ"ר

  . 12למגרש
לקרקע734העברת  . 2 מעל שירות שטחי מ"ר

  . 12למגרש 11ממגרש
במגרש  . 3 צידי בניין בקו השצ"פ ( 11שינוי  0לכיוון

  מ') 5במקום
בנין        קו במגרש0"קביעת הכיוונים בכל " למרתפים

11  
במגרשים        בניין בקו בלבד) 11,12שינוי (בתשריט

מא"א תכנית שלפי בניין 68מיכוון קו מופיע בתקנון
"0"  

אדריכלי.  . 4 ועיצוב בינוי   שינוי
מתחת  . 5 אל לקרקע מעל עיקריים שטחים העברת

  . 11לקרקע
אל לקרקע מתחת מותרים שרות שטחי העברת

לקרקע (מחסנים) במגרש   . 11מעל
לצרכי  . 6 תוקף בת בתכנית שנקבעו שטחים הגדלת

תנועה סדורי בעקבות כבישים שטחי ציבור (הגדלת
  גובלים). 

במגרש  . 7 רגל והולכי רכב לכלי מעבר זכות הגדרת
11 .  

  

בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר:  02.12.2015תאריך:ב הפרסומים ובילקוט

  .12/01/2016, בתאריך: 7184
  

המרחבית הוועדה במשרדי האמורה  נמצאת התכנית
יהודה אור ובניה שדה–לתכנון רח' יצחק אזור,  18אזור

המחוזית03-6534547טלפון:  הוועדה ובמשרדי
בגין מנחם אביב, רחוב תל מחוז ובניה תל  124לתכנון

ובשעותאביב. בימים בה לעיין רשאי המעוניין כל
לקהל. פתוחים האמורים   שהמשרדים

  

אהרון   עוזי
המרחביתיו"ר   הועדה

ולבנייה יהודהלתכנון   אזור -אור
  

בני מקומי תכנון   ברק-מרחב
מפורטת תכנית אישור בדבר   מס':הודעה

0252197-501  
אלון ברח' יגאל בניין קו התכנית: שינוי  29שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
אישור1965 –והבניה, תשכ"ה מפורטתבדבר תכנית

  .501-0252197מספר: 
  

הבאות:     לתכניות שינוי   המהווה
  136/ג, בב/105/ב, בב/105בב/

  

ומקומם:   בתכנית הכלולים   השטחים
ברק מקומית: בני יגאל, רשות אלון   29השר

  .7חלקה/ות: , 6790גוש: 
  

התכנית:   מטרות
סעיף      בנין  עפ"י בקווי  ). 4א(א)(62שינויים

  

התכנית: הוראות עיקרי
מ  . 1 ישונה המזרחי הבניין מ'  2.2-מ' ל 5.0 -קו

בלבד.  הקיים הבניין   בתחום
הבניין.   . 2 קווי בשאר שינוי   אין
תיקוניהן  . 3 על התקפות התכניות של ההוראות כל

בב/ לחול, לרבות   /אגפים. 105/ג, בב/מק105ימשיכו
הבנייה.   . 4 בהיתר מה"ע עם יתואם הסופי   הבינוי
המזרחי  . 5 הבניין לקו מעבר בליטה כל תותר לא

תקפות.  תכניות עפ"י סוכות זו, למעט תכנית   שעפ"י
ה  . 6 לאחר יח"ד של חלוקה תותר עפ"ילא הרחבה

זו.    תכנית
לקדמותו.  . 7 יוחזר הבניין ייהרס, קו הקיים הבניין אם

  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר7.9.2015 הפרסומים , עמוד7103ובילקוט

   26.8.2015, בתאריך8371
  

המקומית הועדה מבשרדי נמצאת האמורה התכנית
המלך ברק, רח' דוד בני ולבנייה ברק, 11לתכנון , בני

תל03-5776487טל'  מחוז המחוזית הועדה , ובמשרדי
בגין הממשלה, דרך אביב. כל125אביב, קריית , תל

שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעונין
לקהל.  פתוחים   האמורים

  

זי   יברטחנוך
המקומיתיו"ר   הועדה

ולבנייה ברקלתכנון   בני
  
  

אונו קרית מקומי תכנון   מרחב
אישור בדבר מפורטתהודעה   מספרתוכנית

0331934-508  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 117נמסרת לחוק

מפורטת1965 -והבניה, תשכ"ה אישור  תוכנית , בדבר
קרקעית – 508-0331934מספר תת חניה הסדרת
תכנון – 108בנין המלך -שיפור   שאול

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
  410, קא/402קא/
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ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
המלך, הרוגי אונו. רחובות: שאול מקומית: קריית רשות

בבל מלכות
  

לתכנית:    גושים/ חלקות
חלקות: 6491גוש:  . 130, 87, 76, 32, 23-24חלקי
 86חלקה
חלקה6496גוש:    79חלקי

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
קרקעיים תת לחניונים בניה שטחי והעברת החלפת

ע"י: למגרש   ממגרש
וללא  . 1 הבעלים הסכמת ללא מחדש וחלוקה אחוד

לצורך השונים ביעודים השטחים בסה"כ שינוי
שטח בין לשצ"פהחלפה המיועד לשטחבמגרש

לשפ"פ. המיועד   במגרש
סך  . 2 את לשנות מבלי הבניה שטחי חלוקת שינוי

לבניה. העברת המותר הכולל מ"ר  598השטח
תת שירות ממגרששטחי לצרכי a 201קרקעיים

במגרש קרקעי התת   .2002החניון
הקרקע  . 3 במפלס הציבור לכלל הנאה זיקת קביעת

  .2001 -ו2002בשפפי"ם
  

הפ על בתאריךהודעה בעיתונות פורסמה התכנית קדת
מספר  6/11/2015 פרסומים , עמוד7142ובילקוט

  . 11/11/2015, בתאריך1052
  

המקומית הועדה נמצאת: במשרדי האמורה התכנית
ובניה אונולתכנון רבין ,קריית אונו ,  41רח' יצחק קריית

המחוזית, מחוז .03-5311245טלפון:  הועדה ובמשרדי
אביב, בגיןתל מנחם אביב , -תל 125כתובת: דרך

בה03-7632580טלפון:  לעיין רשאי המעוניין . כל
לקהל.   פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות   בימים

  

גל   ישראל
המקומיתיו"ר   הועדה

ולבנייה אונולתכנון   קריית
  
  

מחוז  חיפה
  

חדרה מקומי תכנון   מרחב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה   מספרתכנית

0156208-302  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
לתכנון המחוזית הועדה חדרה, ובמשרדי ולבניה לתכנון

מספר מפורטת תכנית חיפה, מופקדת מחוז -302ובניה
שטחים -  0156208 אלון.  -החלפת גני   חברת

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
  814חד/במ/, 947חד/, 590חד/ 

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית: חדרה רשות

  

לתכנית:    גושים/ חלקות
במלואן:  10049גוש:    351,365, 352חלקות

התכנית:   מטרת
למגורים,  השטחים בין החלפה תוך חדש בינוי הגדרת

לשצ"פ והשטחים למחסר שמופיעהשטחים כפי
הוספתבתשריט, השטח 8וכן סך הגדלת ללא יח"ד

לבנייה. המותר   העיקרי
  

התכנית:   עיקרי
סעיף  .1 עפ"י בעלים בהסכמת מחדש וחלוקה איחוד

  ) לחוק.1א(א)(62
סעיף  . 2 לפי ציבור לצרכי שטח ) 3א(א)(62הרחבת

  לחוק.
מ  .3 יח"ד סךיח"ד, 36-ל 28-תוספת הגדלת ללא

העיקרי סעיףהשטח לבנייה, לפי המותר
  ) לחוק.8א(א)(62

עפ"י 300ניוד  .4 למגורים ממסחר עיקרי שטח מ"ר
  לחוק. )6(א)(62סעיף

מ  .5 הקרקע תכסית באיזור45% -ל35% -הגדלת
סעיף ג'. עפ"י   )לחוק.5א(א)(62מגורים

סעיף  .6 עפ"י בניין קווי   (א) לחוק.62קביעת
בהתאם  .7 בינוי הוראות ) 5א(א)(62לסעיףקביעת

  לחוק.
במגרש  .8 ולחניות למעבר הנאה זיקת קביעת

שטח במגרש 1המסחרי, תא הזכויות בעלי לטובת
  .2שטחהמגורים, תא

  

שבהם ובשעות בתכנית, בימים לעיין ראשי המעוניין כל
בקרקע,  מעוניין פתוחים  לקהל. כל האמורים המשרדים

א הרואה אחר תכנוני פרט בכל או נפגעבבניין עצמו ת
סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י

תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פרסומה ממועד יום
בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה

יפה ובניה, רח' הלל לתכנון המקומית חדרה,  9הועדה
למשרדי .04-6303728טלפון:  יומצא ההתנגדות העתק

המחוז הפלי"םית (כתובת: הועדה ב',  בנין 15שד
  ).04-8633427, טלפון: חיפה

  

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

עבודתו וסדרי חוקר   .  1989 -), תשמ"טסמכויות
  
  

חדרה מקומי תכנון   מרחב
אישור בדבר מפורטתהודעה   מספרתכנית

0279844-302  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 117נמסרת לחוק

מפורטת1965 -והבניה, תשכ"ה אישור  תכנית , בדבר
שצ"פ - 302-0279844מספר זכרון.-חלוקת   אמירי

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
   1200חד/

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית: חדרה חדרה., רשות הפארק שכונת
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לתכנית:    גושים/ חלקות
במלואן: 10403גוש:    175, 173, 172, 117, 116חלקות

התכנית:  הוראות   עיקרי
בין מחדש וחלוקה ו 2איחוד מגורים רצועות 3-מגרשי

  שצ"פ.
השצ"פ רצועת ביןהעברת המגרשים 2המפרידה

השצ"פ רצועת איחוד כדי תוך   המגרשים.בצידילצדדים
התכנית: הוראות   עיקרי

בהתאם בעלים הסכמת ללא מחדש וחלוקה איחוד
  ) לחוק.1א(א)(62לסעיף

בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר03/12/2015בתאריך פרסומים 7160ובילקוט
   6/12/15בתאריך

המקומית הועדה נמצאת: במשרדי האמורה התכנית
ובניה יפה, חדרהלתכנון חדרה,  9כתובת: רח' הלל

המחוזית .04-6303741טלפון:  הועדה ובמשרדי
הפלי"םכתובת:    : , טלפוןב', חיפהבנין 15שד

בימים, 04-8633427 בה לעיין רשאי המעוניין כל
לקהל.   פתוחים האמורים שהמשרדים   ובשעות

  

גנדלמן   צביקה
המקומיתיו"ר   הועדה

ולבנייה   חדרהלתכנון
  
  

טבעון קרית מקומי תכנון   מרחב
מפורטת תכנית אישור בדבר   0299271-306הודעה
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור1965-הבניה, התשכ"הו מתאר, בדבר תכנית
קריתתוס306-0299271 'מסמפורטת יח"ד פת
  .חרושת

  

ומיקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
טבעון   קרית

  שלם 77עד:  77מחלקה:  ,11396גוש: 
  

התכנית:  הוראות   עיקרי
מ מינימאלי מגרש גודל ל730- שינוי מ"ר537- מ"ר

משפחתי דו   לבית
ל   מגרשים 3- חלוקה

מ יח"ד מספר ל 4-הגדלת   יח"ד 6-יח"ד
צידי בנין קו מ 3.5-מ' ל 4-משינוי   מ'  5-מ' ואחורי

  מ'  4- ל
של עיקרי7%תוספת שטח סה"כ עיקריים לשימושים

כ44%במקום51% של תוספת   מ"ר.  114-המהווים
  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר09/10/2015 פרסומים , עמוד7125ובילקוט

  .   15.10.15, בתאריך369-370
  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
גוריון, ת.ד.  בן טבעון, כיכר קרית ובניה 1060לתכנון

במשרדי04-9539209/10, טל: 36100מיקוד וכן
שד' פל חיפה מחוז ובניה לתכנון המחוזית ים -הוועדה

לעיין04-8633433, חיפה. טל: 15 רשאי המעוניין . כל
שהמשרדים ובשעות בימים פתוחיםבה האמורים

  לקהל.
  

אריאלי   דוד
המקומיתיו"ר   הועדה

ולבנייה טבעוןלתכנון   קריית
  
  

כרמל מורדות תכנון מרחב
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0306571-355  
התכנית: מכ/מק/ מתאר - 877שם לתכנית שינוי

מס' מכ/   2056חפ/- 285מקומית
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנוןלחוק 89נמסרת

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המחוזית הועדה כרמל, ובמשרדי מורדות ולבניה לתכנון

חיפה. מחוז ובניה מפורטת  לתכנון תכנית מופקדת
  . 355-0306571מספר

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
  2056/ חפ /  285שינוי   מכ

   4/ ב /  34כפיפות   תמ"א  
   35ות   תמ"א  כפיפ

  6כפיפות   תמ"מ
  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:      נשררשות

בנשר המחצבה   מקום:  אזור
  

לתכנית:    גושים/ חלקות
חלקי                                                                                26עד:    26מחלקה:   11210גוש: 
  שלם 35עד:    35מחלקה:   11210גוש: 
  שלם 37עד:    37מחלקה:   11210גוש: 
  חלקי 41עד:    41מחלקה:   11210גוש: 
  שלם 42עד:    42מחלקה:   11210גוש: 
  שלם 47עד:    47מחלקה:   11210גוש: 
  חלקי 49עד:    49מחלקה:   11210גוש: 

  

התכנית:   מטרת
שיאפשר באופן ותעשייה מסחר אזור של תכנון רה
מבני ובהיקף השטח במרכז הציבורית החניה מיקום

ומשרדים.    תעשייה, מסחר
  

התכנית: הוראות   עיקרי
בין  . 1  שטח החלפת כולל מגרשים של וחלוקה איחוד

פתוחים ושטחים דרך מיקום לתעשייה, שינוי חניה
והארכתה.  דרך הרחבת וכן סעיפיםציבוריים לפי

  . 2א(א)62, 1א(א)62
סעיף  . 2  לפי בנין קווי וקביעת   . 4א (א) 62שינוי
סעיף.   . 3  לפי קומה   א. 4א (א)  62הוספת
סעיף  . 4  לפי ובבינוי בתכסית   . 5א (א)  62שינוי
ע"פ  . 5  קרקעית תת חניה לצורך שירות שטחי הגדלת

  . 15א (א)  62סעיף
היקף  . 6  את לשנות בלי מגרש שטח גודל בדבר הוראות שינוי

לבנייה המותר הכולל סעיףלהשטח   . 7(א) א  62פי
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לתכנית:    גושים/ חלקות
במלואן: 10403גוש:    175, 173, 172, 117, 116חלקות

התכנית:  הוראות   עיקרי
בין מחדש וחלוקה ו 2איחוד מגורים רצועות 3-מגרשי

  שצ"פ.
השצ"פ רצועת ביןהעברת המגרשים 2המפרידה

השצ"פ רצועת איחוד כדי תוך   המגרשים.בצידילצדדים
התכנית: הוראות   עיקרי

בהתאם בעלים הסכמת ללא מחדש וחלוקה איחוד
  ) לחוק.1א(א)(62לסעיף

בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר03/12/2015בתאריך פרסומים 7160ובילקוט
   6/12/15בתאריך

המקומית הועדה נמצאת: במשרדי האמורה התכנית
ובניה יפה, חדרהלתכנון חדרה,  9כתובת: רח' הלל

המחוזית .04-6303741טלפון:  הועדה ובמשרדי
הפלי"םכתובת:    : , טלפוןב', חיפהבנין 15שד

בימים, 04-8633427 בה לעיין רשאי המעוניין כל
לקהל.   פתוחים האמורים שהמשרדים   ובשעות

  

גנדלמן   צביקה
המקומיתיו"ר   הועדה

ולבנייה   חדרהלתכנון
  
  

טבעון קרית מקומי תכנון   מרחב
מפורטת תכנית אישור בדבר   0299271-306הודעה
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור1965-הבניה, התשכ"הו מתאר, בדבר תכנית
קריתתוס306-0299271 'מסמפורטת יח"ד פת
  .חרושת

  

ומיקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
טבעון   קרית

  שלם 77עד:  77מחלקה:  ,11396גוש: 
  

התכנית:  הוראות   עיקרי
מ מינימאלי מגרש גודל ל730- שינוי מ"ר537- מ"ר

משפחתי דו   לבית
ל   מגרשים 3- חלוקה

מ יח"ד מספר ל 4-הגדלת   יח"ד 6-יח"ד
צידי בנין קו מ 3.5-מ' ל 4-משינוי   מ'  5-מ' ואחורי

  מ'  4- ל
של עיקרי7%תוספת שטח סה"כ עיקריים לשימושים

כ44%במקום51% של תוספת   מ"ר.  114-המהווים
  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר09/10/2015 פרסומים , עמוד7125ובילקוט

  .   15.10.15, בתאריך369-370
  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
גוריון, ת.ד.  בן טבעון, כיכר קרית ובניה 1060לתכנון

במשרדי04-9539209/10, טל: 36100מיקוד וכן
שד' פל חיפה מחוז ובניה לתכנון המחוזית ים -הוועדה

לעיין04-8633433, חיפה. טל: 15 רשאי המעוניין . כל
שהמשרדים ובשעות בימים פתוחיםבה האמורים

  לקהל.
  

אריאלי   דוד
המקומיתיו"ר   הועדה

ולבנייה טבעוןלתכנון   קריית
  
  

כרמל מורדות תכנון מרחב
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0306571-355  
התכנית: מכ/מק/ מתאר - 877שם לתכנית שינוי

מס' מכ/   2056חפ/- 285מקומית
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנוןלחוק 89נמסרת

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המחוזית הועדה כרמל, ובמשרדי מורדות ולבניה לתכנון

חיפה. מחוז ובניה מפורטת  לתכנון תכנית מופקדת
  . 355-0306571מספר

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
  2056/ חפ /  285שינוי   מכ

   4/ ב /  34כפיפות   תמ"א  
   35ות   תמ"א  כפיפ

  6כפיפות   תמ"מ
  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:      נשררשות

בנשר המחצבה   מקום:  אזור
  

לתכנית:    גושים/ חלקות
חלקי                                                                                26עד:    26מחלקה:   11210גוש: 
  שלם 35עד:    35מחלקה:   11210גוש: 
  שלם 37עד:    37מחלקה:   11210גוש: 
  חלקי 41עד:    41מחלקה:   11210גוש: 
  שלם 42עד:    42מחלקה:   11210גוש: 
  שלם 47עד:    47מחלקה:   11210גוש: 
  חלקי 49עד:    49מחלקה:   11210גוש: 

  

התכנית:   מטרת
שיאפשר באופן ותעשייה מסחר אזור של תכנון רה
מבני ובהיקף השטח במרכז הציבורית החניה מיקום

ומשרדים.    תעשייה, מסחר
  

התכנית: הוראות   עיקרי
בין  . 1  שטח החלפת כולל מגרשים של וחלוקה איחוד

פתוחים ושטחים דרך מיקום לתעשייה, שינוי חניה
והארכתה.  דרך הרחבת וכן סעיפיםציבוריים לפי

  . 2א(א)62, 1א(א)62
סעיף  . 2  לפי בנין קווי וקביעת   . 4א (א) 62שינוי
סעיף.   . 3  לפי קומה   א. 4א (א)  62הוספת
סעיף  . 4  לפי ובבינוי בתכסית   . 5א (א)  62שינוי
ע"פ  . 5  קרקעית תת חניה לצורך שירות שטחי הגדלת

  . 15א (א)  62סעיף
היקף  . 6  את לשנות בלי מגרש שטח גודל בדבר הוראות שינוי

לבנייה המותר הכולל סעיףלהשטח   . 7(א) א  62פי

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

התכנית, וכן סעיףע"י ע"פ לכך הזכאי לחוק,  100כל
תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פירסומה ממועד יום

בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
כרמל, כורי ובניה, מורדות לתכנון המקומית  2הועדה

טלפון:  יומצא04-6433400חיפה ההתנגדות . העתק
חיפה המחוזית הועדה ים -למשרדי חיפה 15שד' פל

  04-8633427טלפון: 
  

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר כן. 1989 - סמכויות כמו
לעיין שלניתן האינטרנט באתר התוכנית במסמכי

המקומית , ובאתרwww.mordotcarmel.orgהוועדה
הפנים משרד של   .www.pnim.gov.ilהאינטרנט

  

מלול   סמי
המקומיתיו"ר   הועדה

ולבנייה כרמלמלתכנון   ורדות
  
  

קריות ובניה לתכנון   הועדה
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0313106-352  
בזו לסעיףנמסרת בהתאם התכנון 89הודעה לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
לתכנון המחוזית הועדה קריות, ובמשרדי ובניה לתכנון

מפורטת תכנית חיפה, מופקדת   מספרובניה
352-0313106.  

  

הבאות: לתכניות שינוי   המהווה
   130שינוי   ק/
   232שינוי   ק/
  /א130שינוי   ק/

   4/ב/34כפיפות   תמא/
   290כפיפות   ק/
  /א316כפיפות   ק/
  /ב316כפיפות   ק/
  316כפיפות   ק/

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:  מוצקיןרשות מוצקין26ורד, קרית   , קרית

  

לתכנית:   גושים/ חלקות
  בשלמות 501עד:   501מחלקה:  10430גוש: 
  חלקי538עד:   538מחלקה:  10430גוש: 

  

התכנית:   מטרת
בניה זכויות ותוספת והגלריות המסחר שטחי הסדרת

ברח' ורד קיים מגורים שבבניין המסחרית , 26בקומה
מוצקין.  קרית

  

התכנית: הוראות   עיקרי
קיימים  א.  מסחר שטחי להסדרת בניה זכויות תוספת

שטח ולהרחבת גלריות וקומת הקרקע בקומת
סעיף   עפ"י קיימת ) 1) (א) (16א (א) (62גלריה

והבניה . התכנון   לחוק
המסחר  ב.  בקומת לגלריות בניה הוראות קביעת

סעיף עפ"י והבניה. 5א(א)62הגבוהה התכנון   לחוק
לקונטור  ג.  התאמתם תוך המאושרים הבנין קווי שינוי

סעיף עפ"י הקיים התכנון 4א (א)  62המבנה לחוק
  והבניה.

  

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

בכתובת הועדה כל  'WWW.VKRAYOT.CO.ILשל
הרואה אחר תיכנוני פרט בכל או בבנין בקרקע מעוניין

ה כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו פיאת על לכך זכאי
תוך 100סע'  התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

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

העברי מוצקין, טלפון:  4קריות, רח' הגדוד   קרית
למשרדי04-8715291 יומצא ההתנגדות , העתק

חיפה, כת המחוזית יםהועדה , חיפה, 15ובת: רח' פל
  .04-8616222טלפון: 

  

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
  

אזריאל   יוסי
המקומיתיו"ר   הועדה

ולבנייה   קריותלתכנון
  
  

ת הכנוןמרחב   שומרוןמקומי
מקומית מפורטת תכנית הפקדת בדבר מס' הודעה

0224121-353.  
בחלקה דיור יחידות התכנית: תוספת    45שם

, בנימינה10204גוש
לסעיף בהתאם הודעה בזה התכנון 89נמסרת לחוק

הוו1965–והבניה, התשכ"ה במשרדי עדה, כי
ולבניה לתכנון הוועדההמקומית ובמשרדי השומרון

מפורטת  מס'  תכנית חיפה מחוז ובניה לתכנון המחוזית
353-0224121.  

  

התכנית: חלה שבהן   כתובות
  רחוב: ההגנה  מס' בית: 

לתכנית:    גושים/ חלקות/מגרשים
  שלם 45עד:    45מחלקה:   10204גוש: 

  

בדונם :  התכנית   1.902          שטח
  

קודמות מאושרות תכניות לבין התוכנית בין יחס
מס' תוכנית :מק / ש /  יחס: כפיפות   / ג 961סוג

יחס:  מס' תוכנית :ש / סוג   / א1122שינוי
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מס' תוכנית :ש /  יחס: כפיפות   208סוג
מס' תוכנית :ש /  יחס: כפיפות   / א 23סוג
מס' תוכנית :ש /  יחס: כפיפות   / ב 23סוג

מס' תוכנית :ש /  יחס: שינוי   301סוג
יחס:  מס' תוכנית :ש / מק / כסוג   / ג1122פיפות

מס' תוכנית :ש / מק /  יחס: כפיפות   / א 383סוג
יחס:    / א 950ס' תוכנית :ש / מק / מפיפותכסוג

  
התכנית   מטרת

ל 4תוספת דיור מבנים,  4-בהמותרות 4-יחידות
של צפיפות ל 4ומתירה ההגנהיחידות ברחוב דונם

  בבנימינה. 
  

התכנית:  הוראות   עיקרי
בינוי  א)  ב 8 -שינוי דיור סעיף 4- יחידות לפי מבנים

  ).5א (א) ס.ק. (62
לסה"כ 4תוספת  ב)  דיור לפי 8יחידות דיור יחידות

  ).8א (א) ס.ק. (62סעיף
עיקרי7%תוספת  ג)  סעיףשטח לקבל  לפי שניתן

  ).16א (א) ס.ק. (62
סעיף  ד)  לפי מרתף קומת   א).4א (א) ס.ק. (62תוספת
ותת  ה)  קרקעיים על שירות שטחי קרקעיים-תוספת

סעיף לפי הדיור יחידות תוספת א (א) ס.ק. 62עבור
)8.(  

סעיף במגרש  לפי מבנים   ).9א (א) ס.ק. (62ו) תוספת
  

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

סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י
תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פרסומה ממועד יום
בין המאוחרת בעיתונים, למשרדיההודעה הפרסומים

השומרון, רח' המייסדים ובניה לתכנון המקומית הועדה
טל': 54 יעקב ההתנגדות04-6305522, זכרון . העתק

המחוזית (כתובת: שד' הפלי"ם הועדה למשרדי יומצא
  ). 04-8633448חיפה, טל':   15

  

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

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר כל. 1989 -סמכויות
שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעוניין

לקהל.   פתוחים   האמורים
  

גלעדי   ארנון
הועדה   המקומיתיו"ר

ולבנייה   השומרוןלתכנון
  
  
  
  
  
  
  

מחוז  מרכז
  

סבא כפר מקומי תכנון   מרחב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה    מס'תכנית

0318618-405  
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הוועדה במשרדי , כי
כפר ולבניה הועדה-לתכנון המחוזיתסבא, ובמשרדי

מתאר שינוי תכנית מרכז, מופקדת מחוז ובניה לתכנון
  .405-0318618מספר

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
סבא מקומית: כפר   רשות

סבא   ישוב: כפר
  

וחלקות:    גושים
  שלם  חלקי/שלם:, 342חלקה:, 7618גוש:

  

התכנית:   מטרות
חזיתי.  בניין קוו   הקטנת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מ חזיתי בניין קוו ל 4-הקטנת מוצע3.14- מ' מאושר

סעיף הקיים, לפי המצב א62לפי התכנון 4א לחוק
  והבניה. 

  

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

המקומית הועדה של -www.kfar.האינטרנט
saba.muni.il ,בקרקע, בבנין מעוניין פרטכל בכל או

התכנית, וכן,  ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני
סעיף פי על לכך הזכאי להגיש 100כל לחוק, רשאי

תוך ההודעה 60התנגדות של פרסומה ממועד ימים
הועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת

מח' תכנון) ובנייה, (לידי לתכנון כתובת:  ויצמןהמקומית
התנגדות09-7649177סבא, טלפון: , כפר137 . העתק

המחוזית (כתובת: שד' הרצל הוועדה למשרדי יומצא
  ). 08-9270170, רמלה, טלפון: 91

  

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

  
  

סבא כפר מקומי תכנון   מרחב
אישור בדבר מקומיתהודעה מתאר   תכנית

0196642-405  
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

אישור1965 -והבניה, תשכ"ה מתאר, בדבר תכנית
  .405-0196642מקומית  מספר
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ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
סבא מקומית: כפר   רשות

סבא,  חפררחוביישוב: כפר   .4מס' בית:  ,: עמק
  

וחלקות:    גושים
  שלם  חלקי/שלם:, 85עד: 85מחלקה:, 7618גוש:

  

התכנית:   מטרות
קיים.  בבניין פתוחות מרפסות סגירת ע"י חדר   בניית

  

התכנית: הוראות   עיקרי
של עיקרי שטח סגירת23.26תוספת עבור  2מ"ר
ב, די בקומה בחוק 5ודירה 4רהמרפסות   סעיף

  .12א. (א)62
  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר20/11/2015 פרסומים עמוד7149ובילקוט

  .19/11/2015, בתאריך1264
  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
כתובת:  ויצמן סבא כפר מקומית ולבניה, ועדה לתכנון

סבא, טלפון: 137 ובמשרדי09-7649177, כפר
כתובת: שד' הרצל המחוזית , רמלה, טלפון: 91הוועדה

בתכנית, בימים08-9270170 לעיין רשאי המעוניין . כל
פתוחי האמורים שהמשרדים לקהל. ובשעות   ם

  

חמו בן   יהודה
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה סבאלתכנון   כפר
  
  

מודיעין מקומי תכנון   מרחב
מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0357186-420  
מס'  מקומית מתאר לתכנית   0138651-420שינוי

  9/ 23, מד/8/ 23מד/
לסעיף בהתאם הודעה בזה התכנון 89נמסרת לחוק

הוועדה1965 – והבניה, התשכ"ה במשרדי , כי
תכנית מופקדת מודיעין ולבניה לתכנון המקומית

מס'  מתאר420-0357186מפורטת לתכנית , שינוי
מס'    .9/ 23, מד/8/ 23מד/420-0138651מקומית

  

ומיקומם בתכנית הכלולים   :השטחים
מודיעין החשמונאים ושדרות העיר   רעות-מכבים-מרכז

  :קואורדינאטות
  X:201709ציר
  Y:646614ציר

  

לתכנית :   גושים/ חלקות
בשלמותן:   חלקות

  37, 15חלקות:             5570גוש: 
  5חלקות:             5571גוש: 
  13חלקות:             5642גוש: 

  

חלקות:   חלקי
  32, 20, 19ח"ח            5569גוש: 
  ,  33ח"ח            5569גוש: 

  

  14, 13, 12ח"ח            5570גוש: 
  27, 26, 16ח"ח            5570גוש: 
  39, 38, 36ח"ח            5570גוש: 
 12, 8, 6ח"ח            5571גוש: 
  20, 18, 6ח"ח            5640גוש: 
  32, 30, 22ח"ח            5640גוש: 
  , 38, 36ח"ח            5640גוש: 
  33, 31, 29ח"ח            5642גוש: 
  ,  35ח"ח            5642גוש: 
  48, 44, 25ח"ח            5652גוש: 
  43ח"ח            5655גוש: 
  2ח"ח            5736גוש: 
  1ח"ח            5883גוש: 
  2, 1ח"ח            5884גוש: 

  

התכנית:   מטרות
התקפה שבתכנית בינוי הוראות 420-0138651שינוי

המשטרה. למבנה בניה זכויות     ותוספת
  

התכנית: הוראות   עיקרי
בתכנית .1 הקבועה בינוי הוראת 420-0138651שינוי

כמחייבות4ג' (4.1בסעיף שסומנו הוראות ) לעניין
שבחזית מזערי עומק בדבר והוראה הבינוי בנספח

במע"ר.   המסחרית
חניה .2 מרתפי הקמת בדבר בינוי הוראת שינוי

עיליים. תותרר בניין בקווי התחשבות ללא צופים
במגרשים קרקעיות תת בניה זכויות הוספת

חניה.255,256,311ציבוריים לצרכי
במגרשים .3 וחלוקה איחוד בדבר בינוי הוראת קביעת

ציבוריים.
ציבורי .4 במגרש בניה זכויות המיועד 110תוספת

המשטרה: תוספת ו 350לבניין עיקרי מ"ר 175מ"ר
  ות.שיר

  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובני רח' תלתןלתכנון מודיעין   פון:טל, מודיעין, 1ה

בימים08-9726058 בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל. (שעות פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

מודיעין הנדסה, עיריית מחלקת קהל -מכבים-קבלת
העירי באתר למפורסם מעונייןיה).רעות: בהתאם כל

עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין
סעיף עפ"י לכך הזכאי כל וכן התכנית ידי על  100נפגע

בתוך התנגדות להגיש מיום 60לחוק, רשאי ימים
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה

ת.ד.  מודיעין עיריית טל 1בעיתונות, למשרדי פוןמודיעין
08-9726058    .  

  

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

מסתמכת. היא שעליהן העובדות   את
  

ביבס   חיים
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה   מודיעיןלתכנון
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נתניה מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0266767-408  
חדשה - 14/801נת/מק/ נתניה  -בניה   מדרחוב

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המקומית1965- והבנייה, תשכ"ה הוועדה במשרדי , כי

לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי נתניה ולבנייה לתכנון
מחוזית וועדה מחוז תכנית   ובנייה מופקדת מרכז

    408-0266767מפורטת: מספר
  

הבאות: לתוכניות שינוי   המהווה
נת/ לתוכנית   7/400שינוי

נת/מק/ לתוכנית   /ב96/7/400שינוי
תמא/   38כפיפות
תמא/   38/2כפיפות
תמא/   38/3כפיפות

נת/   1/ש/100שינוי
  

ומיקומם:  בתוכנית הכלולים   השטחים
מקומית   נתניה. -רשות

נתניה)   2 הרצל  רחוב:     העירמרכז  שכונה:(מדרחוב
  

לתכנית:    גושים/ חלקות
במלואן: 8264גוש:    2חלקות
חלקות: 8264גוש:   155חלקי

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מ  .   1 לבניה כולל שטח   מ"ר2257.5- תוספת

סעיף4898.32 - ל עפ"י   ).2)(א)(1)(1א(א62מ"ר
מ  .   2 יח"ד מספר  5מתוכם( יח"ד 25- ל 9-תוספת

תמ"א) עפ"י עפ"י   ) לחוק.8א(א)(62סעיףיחידות
לסעיף  .  3 בהתאם לבינוי ע"י:5א (א) ( 62שינוי   ) לחוק

קומה:  א.  גובה בדבר התכנית הוראות   שינוי
ביניים (משרדים)  המסחר + קומת  -לקומת

  מ'. 8,5
המגורים   מ'  3,40 -לקומות
עליונות (   מ' 5,0 -) 8-9לקומות

מ  ב.  מס' קומות קומות 5 + ק' מרתף 2 -הגדלת
ביניים 4 - ל קומת כולל ק' מרתף + ק.ק. מסחר

טכני. 9למשרדים +     קומות  מגורים+ גג
מ  .4 תכסית ) 9א(א)(62עפ"י90%- ל30%-שינוי

  לחוק.
עפ"י  . 5 המאושר בתוואי דרך ) 2א(א)(62הארכת

  לחוק.
עפ"י  . 6 בניין קווי   ) לחוק.4א(א)(62שינו
ומספר  . 7 קרקעי תת שרות שטח עפ"יתוספת קומות

  ) לחוק8)(1א(א62סעיף
סעיף  . 8 עפ"י ע.ק. ות.ק הקומות בין שטחים ניוד

  ) לחוק9א(א)(62
  

משעה א,ד,ה בתכנית, בימים לעיין רשאי מעונין כל
ב, משעה11.30עד  8.30 כל , 16.00עד  12.00וביום

בבנין בקרקע הרואהמעונין אחר תכנוני פרט בכל או
התכנית, ידי על נפגע עצמו פיאת על לכך הזכאי כל וכן

תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי

הפרסומיםממועד מבין המאוחרת ההודעה של פרסומה
לתכנון המקומית הועדה ובניה, בעיתונים, למשרדי

ק. ספיר, נתניה, טלפון: 6הצורן 09-8603170, אזה"ת
המחוזית / ערר הועדה למשרדי יומצא התנגדות העתק

  ).08-9788444טלפון: , רמלה,91(כתובת: רח' מוצקין
  

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

מסתמכת היא שעליהן העובדות לתקנותאת ובהתאם
והבניה (סדרי לתכניתהתכנון בהתנגדויות נוהל

וסדרי חוקר   .1989 -עבודתו), תשמ"טסמכויות
  
  

נתניה מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0326330-408  
נתניה -חיון - 62/552נת/מק/ מרכז המלך דוד   רחוב

לסעיף   הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המקומית1965- והבנייה, תשכ"ה הוועדה במשרדי , כי

לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי נתניה ולבנייה לתכנון
מחוזית וועדה מחוז תכנית   ובנייה מופקדת מרכז

    408-0326330מפורטת: מספר
  

הבאות: לתוכניות שינוי   המהווה
נת/ש   1/ש/100ינוי

נת/   7/400שינוי
נת/   86/7/400שינוי

נת/מק/   /ב96/7/400שינוי
  

ומיקומם:  בתוכנית הכלולים   השטחים
מקומית   נתניה. -רשות

המלך1 ביאליק  רחוב: העיר   שכונה:  14, דוד   מרכז
  

לתכנית:    גושים/ חלקות
במלואן: 8270גוש:    53, 52חלקות
חלקות: 8270גוש:    142חלקי

  

התכנית: הוראות   עיקרי
סעיף  . 1 הבעלים  עפ"י בהסכמה חלוקות איחוד

  לחוק) 1א(א)(62
קרקעי  . 2 על לבניה הכולל השטח   תוספת

ל3,838.3 -מ סעיף10,184.6 -מ"ר עפ"י  23מ"ר
סעיף 38תמ"א-ב   ) לחוק2)(א)(1)(1א(א62ועפ"י

מ  . 3 יח"ד ל 24 - תוספת סעיף 57-יח"ד עפ"י  23יח"ד
סעיף 38תמ"א-ב   ) לחוק.8א(א)(62ועפ"י

תת  . 4 לבניה  בקומות הכולל השטח עיותקרק-הגדלת
סעיף   ) לחוק.8)(1א(א62עפ"י

סעיף  . 5 עפ"י בנין קווי   ) לחוק.4א(א)(62קביעת
סעיף  . 6 עפ"י לבינוי קביעת5א(א)(61שינוי ע"י ) לחוק

קומות:  מ ותוספת הבניין     ע"ע 7מרתף+ -גובה
ק. כניסה 20 + ק' מרתף 3 - ל מעל ק'+ ק. טכנית

ביניים. קומת הכולל חלקית   גבוהה
  

משעה א,ד,ה בתכנית, בימים לעיין רשאי מעונין כל
ב, משעה11.30עד  8.30 כל , 16.00עד  12.00וביום

הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבנין בקרקע מעונין
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התכנית, ידי על נפגע עצמו פיאת על לכך הזכאי כל וכן
תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי
ההוממועד של הפרסומיםפרסומה מבין המאוחרת דעה

לתכנון המקומית הועדה ובניה, בעיתונים, למשרדי
ק. ספיר, נתניה, טלפון: 6הצורן 09-8603170, אזה"ת

המחוזית / ערר הועדה למשרדי יומצא התנגדות העתק
  ).08-9788444טלפון: , רמלה,91(כתובת: רח' מוצקין

  

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

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

וסדרי חוקר   .1989 -עבודתו), תשמ"טסמכויות
  

  ש. שר
ועד המשנהיו"ר ת

ובנייה   נתניהלתכנון
  
  

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

  0213249-413 – 17/א/2/170רצ/ מק/
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המחוזית הועדה לציון, ובמשרדי ראשון ולבניה לתכנון

מרכז מחוז ובניה מתאר, לתכנון תכנית מופקדת
  413-0213249 – 17/א/2/170/מק/רצ

  

הבאות: לתכניות שינוי   המהווה
לתוכנית   2/א/2/170רצ/  שינוי

  /יג1/1רצ/    כפיפות
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
לציון מקומית: ראשון   רשות

לציון. 8כתובות: רח'  כורש   ראשון
  

בשלמותן:   חלקות
  53חלקה: , 5030גוש: 

  

התכנית: הוראות   עיקרי
משנתמבנה בהיתר מעל 2הכולל1985קיים קומות

מפלסים + מרפסות. בחציי קרקע   קומת
שטח לתא עיקריות בניה זכויות ובכך101הגדלת

שירות) לשטח המרתף (שטח קומת משטח חלק להפוך
  עיקרי.

קיים. מצב הסדרת לצורך עלים בנין קווי שינוי   בנוסף
מ  .1 בניה זכויות ל 233 -הגדלת לתאמ"ר 378-מ"ר

  .101שטח
מ  . 2 עילי קדמי בנין קו רח'  6.5- ל 8.0-שינוי מ' ( לכיוון

  כורש).
מ  .3 עילי צדי קו  בנין   מ'. 1.3- מ' ל 3.0- שינוי
בטון.   4 לגג רעפים גג   החלפת
קיימות. .5 מרפסות של   הריסה
  

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

נפגעיבבנ עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או ין

התכנית. ידי סעיףעל פי על לכך הזכאי כל  100וכן
תוך התנגדות להגיש ממועד 60לחוק, רשאי יום

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

  פקס:  ,03-9547577ון: ראשל"צ, טלפ 20הכרמל
הוועדה03-9547905 למשרדי יומצא התנגדות העתק

ממשלה, רמלה, 91המחוזית (כתובת: הרצל , קרית
  .08-9788444טלפון: 

  

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

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

מס'  את לציין יש עו"ד בתצהיר המלווה ההתנגדות
שם, כתובת, שיכללו המתנגד פרטי ונייד.התכנית   טלפון

  
  

לציון ראשון מקומי תכנון   מרחב
תכ שינוי הפקדה בדבר מספרניתהודעה   מתאר

  0268300-413 -  5/174רצ/ מק/
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המחוזית הועדה לציון, ובמשרדי ראשון ולבניה לתכנון

מרכז מחוז ובניה מתארלתכנון תכנית   מופקדת
  413-0268300 – 5/174רצ/ מק/

  

לתכניות שינוי   הבאות:המהווה
לתוכנית   1/174רצ /    שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
לציון מקומית: ראשון   רשות

פופל 1רח' דוידזון לציון. 1פינת   ראשון
  

בשלמותן:   חלקות
  290, 314חלקות: , 3939גוש:   

  

התכנית: הוראות   עיקרי
שצ"פ .1 בין שטחים והחלפת וחלוקה למגוריםאיחוד

השצ"פ. של הכולל השטח על שמירה תוך
הקיים. .2 המצב לפי בניין קווי קביעת

של• בשטח שצ"פ בין שטחים מ"ר. 90החלפת
סעיף• לפי בנין קווי עפ"י4א(א)( 62שיני ) לחוק

בשטח. הקיים המצב
  

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

נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבנין
התכנית. ידי סעיףעל פי על לכך הזכאי כל  100וכן

תוך התנגדות להגיש ממועד 60לחוק, רשאי יום
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פירסומה
ולבניה,  לתכנון המקומית הועדה בעתונים, למשרדי

  פקס: , 03-9547577: ראשל"צ, טלפון 20הכרמל
הוועדה03-9547905 למשרדי יומצא התנגדות העתק

ממשלה, רמלה, 91המחוזית (כתובת: הרצל , קרית
  .08-9788444טלפון: 
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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 בכתב .1989-סמכויות
מס'  את לציין יש עו"ד בתצהיר המלווה ההתנגדות

שם, כתובת, שיכללו המתנגד פרטי ונייד.התכנית   טלפון
  

צור   דב
המ הועדה קומיתיו"ר

ובנ לציוןיהילתכנון   ראשון
  
  

מקומי תכנון   רחובותמרחב
מספר למתאר שינוי תכנית הפקדת בדבר הודעה

0310052-414  
לסעיף הודעה, בהתאם בזה לחוק 89נמסרת

והבניה, תשכ"ה הועדה1965-התכנון , כי  במשרדי
הועדה רחובות, ובמשרדי ולבניה לתכנון המקומית
מחוזית  מרכז ועדה מחוז ובניה לתכנון המחוזית

מסתמופקדת למתאר שינוי ,  414-0310052 'כנית
  25טשרניחובסקי - 4/א/2/172רח/מק/

  

הבאות לתכניות שינוי   :המהווה
רח/ ל   / א   2/  172שינוי

רח/ ל     1/ ב / 2000כפיפות
רח/ ל     6/ ב / 2000כפיפות
רח/ ל     2/ ג / 2000כפיפות

רח/מק /  ל     3/ ב / 2000כפיפות
רח/מק /  ל     3/ ג / 2000כפיפות

ל    2/  4רח/תמא / כפיפות
  

ומקומם בתכנית הכלולים   :השטחים
מקומית: רחובות   25רחוב: טשרניחובסקי, רשות

  

התכנית   :גבולות
   שלם 176עד:  176מחלקה: 3697גוש: 

  

התכנית   : מטרת
עיקריים בניה שטחי הגדלת15%שלתוספת , לצורך

טיפוסית.  בקומה   דירות
  

התכנית הוראות   :עיקרי
של בסה"כ עיקריים בניה שטחי מ"ר, 100.95תוספת

סעיף קטן 62עפ"י   ). 1(א)( 16א(א) סעיף
  

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

בקרקע, www.rehovot.muni.ilהאינטרנט מעונין כל
את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או נפגעבבנין עצמו

סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התכנית ידי  100על
תוך התנגדות להגיש ממועד 60לחוק. רשאי ימים

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

רח' בילו יומצא, רחובות.2רחובות התנגדות העתק
המחוזית (כתובת הוועדה ,רמלה  91הרצללמשרדי

  ).08-9788444טלפון: 

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
  

  מלולרחמים
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה   רחובותלתכנון
  
  

רעננה מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

תל"י1011, רע/מק/0332528-416 ספר   בית
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

תשכ"ה המקומית1965 - והבניה הועדה במשרדי , כי
לתכנון המחוזית הועדה רעננה, ובמשרדי ולבניה לתכנון

מפורטת   מתאר תכנית מרכז, מופקדת מחוז ובניה
תל"י1011רע/מק/416-0332528מספר ספר   בית

  

הבאות:  לתכניות יחס   המהווה
   1/  565כפיפות   רע / 

  2005שינוי   רע / במ / 
   1/  388שינוי   רע / מק / 
  15כפיפות   תתל / 

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:    רעננהרשות

תל"י, רעננהישוב:  ספר לבית צמוד הפרחים   רחוב
  

לתכנית:    גושים/ חלקות
חלקות:  7651גוש:     650, 554, 549, 531, 190חלקי
בשלמות:   7651גוש:     649חלקה

  

התכנית:    מטרת
הספר. לבית מבנה להוסיף במטרה קיים שב"צ   הגדלת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
שצ"פ..1 חשבון על ציבור לבנייני שטח הגדלת
בניין..2 קווי קביעת
מבנה..3 גובה בדבר בינוי הוראות   קביעת
  

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי המעוניין שבהםכל
באתר לקהל, וכן פתוחים האמורים המשרדים

רעננה עיריית של www.raanana.muni.il., האינטרנט
אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבניין מעונין כל
לכך הזכאי כל התכנית, וכן ע"י נפגע עצמו את הרואה

סעיף תוך 100ע"פ התנגדות להגיש  60לחוק, רשאי
ההודעה של פרסומה ממועד ביןיום המאוחרת

לתכנון המקומית הועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים
. העתק09-7610516רעננה, טלפון:  6ובניה, השוק

המחוזית (כתובת:  הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות
  ).08-9788444, רמלה, טלפון: 91הרצל

  

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

לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות
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לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .  1989 -סמכויות

  
  

רעננה מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

חשמונאי-835, רע/מק/0367045-416   בית
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

תשכ"ה המקומית1965 - והבניה הועדה במשרדי , כי
לתכנון המחוזית הועדה רעננה, ובמשרדי ולבניה לתכנון
מספר מפורטת תכנית מרכז, מופקדת מחוז   ובניה

חשמונאי-835רע/מק/416-0367045   בית
  

הבאות:  לתכניות יחס   המהווה
  / א  1/  292כפיפות   רע / 

   46/1שינוי   רע / 
  /ב284/1כפיפות   רע / מק / 
  400/1כפיפות   רע / מק / 

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית: רעננה   רשות

השלום, ישוב: רעננה   רעננה 47רחוב
  

לתכנית:    גושים/ חלקות
   330חלקה:  6579גוש:  

  

התכנית:  הוראות   . עיקרי
מ הבניה אחוזי לשטח50%- ל40%- הגדלת בהתאם

בחלקה. יח"ד כל של היחסי
מ קרקע תכסית  .30%-ל20%- שינוי

  

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

סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י
תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פירסומה ממועד יום

הפרסומים בין המאוחרת בעיתונים, למשרדיההודעה
ובניה, השוק לתכנון המקומית   'רעננה, טל 6הועדה

למשרדי09-7610516 יומצא ההתנגדות . העתק
המחוזית (כתובת: הרצל   ', רמלה, טל91הועדה

08-9788444.(  
  

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

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

גינזבורג   איתן
ועד   המשנהתיו"ר
ולב   רעננהנייהלתכנון

  
  

השרון דרום מקומי תכנון   מרחב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה   מספרתכנית

0279489-417  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי

המחוזית הועדה השרון, ובמשרדי דרום ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית מרכז, מופקדת מחוז ובניה לתכנון

לצור - 417-0279489מספר בכניסה שב"צ הגדלת
  . 19/15/101שד/מק/ -יצחק

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
ל   5/101שד/ - שינוי
ל   /ד15/101שד/ - שינוי

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
יצחק מקומית: צור   רשות

  

לתכנית:    גושים/ חלקות
בשלמות 64עד:    64מחלקה:   8901גוש:   
בשלמות 71עד:    71מחלקה:   8901גוש:   
בשלמות 97עד:    97מחלקה:   8901גוש:   
בשלמות 87עד:    87מחלקה:   8901גוש:   
בשלמות 92עד:    92 מחלקה:  8901גוש:   
חלקי 31עד:    31מחלקה:   8904גוש:   
חלקי 36עד:    36מחלקה:   8904גוש:   

  

התכנית:    מטרות
וללא  . 1 בניה בהיקפי שינוי ללא ציבור שטחי הגדלת

מ"שטח יעוד אחרים. שינוי ציבור שטחי הקטנת
ציבור". ומוסדות ציבור" ל"מבנים   למוסדות

חלוקת  . 2 המגרשים.שינוי בין בניה   שטחי
מאושר.  . 3 בתוואי דרך   הרחבת
השטח.  . 4 של מיטבי לניצול בנין קווי   שינוי

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
מגרש  . 1 יעוד שינוי ע"י ציבור לצרכי שטחים הגדלת

מבנים6016 ציבור' ליעוד למוסדות מ'שטח
לסעיף ציבור' בהתאם   3א(א)62ומוסדות

חלוקת  . 2 בתשינוי בתכנית המותרים הבניה שטחי
המותר הכולל השטח כל סך את לשנות מבלי תוקף

לסעיף בהתאם טבלה 6א(א)62לבניה פי   )5(על
חיבור  . 3 יצירת לשם מאושר בתוואי דרך הרחבת

שד/ בתב"ע נופית בהתאם5/101לדרך בתוקף
  .2א(א)62לסעיף

לסעיף  . 4 בהתאם בנין קווי ע"פ 4א(א)62שינוי
  המפורט:

מגרשים בין צדדיים בניין קווי    6101, 6100שינוי
בנין6102- ו התקנון) ו 6מקו מטר 3-מטר (ע"פ

בניין התשריט) לקו   .0(ע"פ
ואחורי6101,6100במגרש קדמי בניין קו : שינוי

  מ'. 5-מ' ל 6-מ
מ6102במגרש קדמי בנין קו מ'.  5-מ' ל 6-: שינוי

מ אחורי בנין קו מ' ע"פ 0- מ' ו 5-מ' ל 6-שינוי
בתשריט.   המסומן

  

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

ה סעיףע"י ע"פ לכך הזכאי כל לחוק,  100תכנית, וכן
תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פרסומה ממועד יום

בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
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השרון, קרית ובניה, דרום לתכנון המקומית הועדה
ת.ד.  ירק500המועצה   , טלפון: 49945נוה

למשרדי, 03-9000560 יומצא ההתנגדות העתק
המחוזית (כתובת: הרצל הממשלה, 91הועדה , קרית

  ). 08-9270170רמלה, טלפון: 
  

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

חוקר עבודתו), תשמ"טסמכויות   .  1989 -וסדרי
  
  

השרון דרום מקומי תכנון   מרחב
הפקדת בדבר מקומיתהודעה מתאר מספרתכנית

0376558-417  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המחוזית הועדה השרון, ובמשרדי דרום ולבניה לתכנון
מתאר תכנית מרכז, מופקדת מחוז ובניה לתכנון

מספר בניה - 417-0376558מקומית זכויות תוספת
בירחיב338למגרש שחםזוויה -, מגורים
  . 40/104שד/מק/

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
שד/   2/א/8/104שינוי

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
השרון מקומית: דרום   ירחיב, רשות

  

לתכנית:    גושים/ חלקות
בשלמות 45עד:  45מחלקה: 9215גוש: 

  

התכנית:    מטרות
למגורים. המיועד במגרש דיור ליחידת בניה זכויות   תוספת

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
של בהיקף לבניה המותר הכולל השטח 7%הגדלת

המגרש (36.75( סעיף 525מ"ר) משטח א 62מ"ר) לפי
  ) (ב).17(א), ס"ק (

  

שבהם ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי המעוניין כל
בקרקע,  מעוניין פתוחים  לקהל. כל האמורים המשרדים

אחר תכנוני פרט בכל או נפגעבבניין עצמו את הרואה
סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י

תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פרסומה ממועד יום
בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
השרון, קרית ובניה, דרום לתכנון המקומית הועדה

ת.ד.  ירק500המועצה   , טלפון: 49945נוה
למשרדי, 03-9000560 יומצא ההתנגדות העתק

המחוזית (כתובת: הרצל הממשלה, 91הועדה , קרית
  ). 08-9270170רמלה, טלפון: 

  

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

  
  

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

  

דלג'ו   מוטי
המקומית הועדה   יו"ר

השרון דרום ולבנייה   לתכנון
  
  

קסם מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0222273-451  
ק/ תכנית:  תכנית מחדש- 262שם וחלוקה   איחוד

בהתאם הודעה בזו התכנון 89לסעיףנמסרת לחוק
המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי

לתכנון המחוזית הועדה קסם, ובמשרדי ולבניה לתכנון
מרכז, מחוז מספרובניה מפורטת תכנית   מופקדת

451-0222273.  
  

הבאות: לתכניות שינוי   המהווה
  1/3000כפיפות   ק/

   2/4כפיפות   תמא/
  262כפיפות   ק/

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:  קאסםרשות   כפר

קאסםישוב:    כפר
      X  :668200קואורדינאטה
  Y  :198100קואורדינאטה

  

לתכנית:   גושים/ חלקות
  44, 43-41, 38, 34, 27-23חלקות    8883גוש  
, 33, 32, 30-28, 22-18, 11, 6, 5, 1ח"ח8883גוש  

37-35 ,46 ,53  
  

  התכנית:מטרות
טבלאות  איזון   עריכת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ואיזון טבלאות  הקצאות   עריכת

בתכנית הבעלים כל הסכמת ללא מחדש וחלוקה   איחוד
ק/ בתכנית ההוראות לחול 262שאר   ימשיכו

  

שבהם ובשעות בתכנית, בימים לעיין ראשי המעוניין כל
בקרק מעוניין פתוחים  לקהל. כל האמורים ע, המשרדים

נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניין
סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י

תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פרסומה ממועד יום
בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
רח' ע.אלכרים ובניה, קסם לתכנון המקומית הועדה

טל10קאסם קאסם העתק, 03-9370241פון: ,  כפר
המחוזית (כתובת:  הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות

  ).08-9788444, רמלה, טלפון: 91הרצל
  

כן אם אלא תדון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות פרוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן   העובדות
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והבניה (סדרי לתכניתהתכנון בהתנגדויות נוהל
עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות

  

רישפי   אורית
המ הועדה   רחביתיו"ר
ולבנייה   קסםלתכנון

  
  

מחוז  הצפון
  

טבריה מקומי תכנון מרחב
מספר מפורטת מתאר  0254482-207תכנית

הפנים שר   באישור
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 117נמסרת לחוק

אישור1965 -והבניה, תשכ"ה מתאר, בדבר תכנית
  . 207-0254482מספרמפורטת  

  

הבאות: לתכניות שינוי המהווה
  10517ג/  שינוי
  15112ג/  שינוי
   287ג/  שינוי

   27/ 287טה/מק/  כפיפות
   13תמא /   כפיפות
  / ג  3/  11תמא /   כפיפות
   3/ ב /  34תמא /   כפיפות
   4/ ב /  34תמא /   כפיפות
   35תמא /   כפיפות
   8תמא /   כפיפות
  2/  9תממ /   כפיפות

  

ומקומם: בתוכנית הכלולים   השטחים
מקומית: טבריה.   רשות

  

לתכנית:    גושים/ חלקות
חלקות
בשלמותן  בחלקן מ  חלקות גושמחלק

  מוסדר

272-273 ,
279  

242-270 ,274 ,275  15038  

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
של  א.  העברה תוך מגרשים של מחדש וחלוקה איחוד

מגורים ביעוד המגורים מגרשי לחזית שצ"פ רצועת
מיקום שינוי כן גבולות  המגרשים  כמו א, ותיקון

מגרש סעיף3019של ) לחוק1א (א)( 62לפי
והבניה   .התכנון

סעיף  ב.  לפי עיקריים בניה שטחי   תוספת
עבור1א 16(א)(א62 שירות שטחי ) ותוספת

סעיף מוצעות  לפי יח"ד ) ניוד8א (א)( 62תוספת
לפי אחרים שירות לשטחי לחניה שירות שטחי

  )6א (א)(62סעיף
סעיף  ד.  לפי הקומות ובמספר המבנים בגובה שינוי

והבניה4א (א)( 62 התכנון   .א) לחוק
  
  

בי  ה.  למגרשים ועיצוב בינוי בהוראות מגוריםשינוי עוד
ולמגרש סעיף3019ב' בכלל לפי   בפרט

והבניה5א (א)( 62 התכנון   .) לחוק
מ  ו.  יח"ד מספר ל168 -הגדלת לפי 208 -יח"ד יח"ד

והבניה8א (א)( 62סעיף התכנון   .) לחוק
סעיףהרחב  ז.  לפי שצ"פ חשבון על דרך   ת

והבניה3א (א)(62 התכנון   .) לחוק
בינוי  ח.  הוראות למגרשקביעת 3019מותאמות

סעיף לפי החדש ) לחוק5א (א)( 62במיקומו
והבניה   .התכנון

בנין  ט.  בקווי   שינוי
  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר29/06/2015 פרסומים , עמוד7068ובילקוט

  .  01/07/2015, בתאריך7021
  

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ת.ד. לתכנ הארץ טבור מקומית ועדה ולבניה  ,508ון

המחוזית, מחוז 04 –6739526טלפון:  הועדה ובמשרדי
עלית. מחוזית, כתובת: נצרת ועדה הפנים טלפון: משרד

בימים .04 –6508508 בה לעיין ראשי המעוניין כל
לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

  

זיגדון   אליהו
המשנה ועדת   יו"ר

טבריהלתכנון   ולבנייה
  
  

עלית יקנעם מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0361956-222  
לסעיף הודעה, בהתאם בזה לחוק 89נמסרת

תשכ"ההתכנון הוועדה1965 -והבניה במשרדי , כי
יקנעם ולבניה לתכנון עלית, ובמשרדיהמקומית

מופקדת צפון מחוז ובנייה לתכנון המחוזית הוועדה
מספר מקומית ועדה בסמכות מפורטת   תכנית

222-0361956  
  

הבאות: לתוכניות שינוי   המהווה
   55/ מע / מק / ג / במ /  1

  55ג / במ / 
  17132גנ / 

  02/  297יק / מק /
  

איטקיסיזם   : איליה

  

בתכנית הכלולים   ומיקומם:השטחים
התכנית:      516.000שטח

עלית  33החרמון  מס'    , ישוב: יקנעם
  

וחלקות:     גושים
   שלם,  23עד:  23מחלקה: חלקי ,12567: גוש

  שלם 23מגרש: 
  

התכנית: הוראות   מטרות/עיקרי
סעיף  . 1 עפ"י בנין קוי   . 4א (א) 62שינוי
בהתאם.    . 2 בינוי והנחיות הוראות   מתן
וחדר.     .3 מ.מ.ד לבנית אחורי בנין קו   שינוי
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ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי מעוניין כל
מעוניין לקהל. כל פתוחים האמורים שהמשרדים
את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין
פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו

תוך 100סעיף התנגדות להגיש ימים 60לחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום
ובניה,  לתכנון המקומית הוועדה בעיתונים, למשרדי

עלית, טלפון:  04-9591668פקס :04-9596095יקנעם
ההתנגדות, vaada@yoqneam.org.ilדוא"ל:  העתק

המחוזית הוועדה למשרדי מחוזיומצא ובניה לתכנון
  צפון.

  

כן אלא, אם 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 וסדר חוקר   .1989-סמכויות
  

טלמור   עירית
עיליתמהנד יקנעם העיר   סת

  
  

כרמיאל מקומי תכנון   מרחב
אישור בדבר מפורטתהודעה   מספרתכנית

0266148-208  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 117נמסרת לחוק

מפורטת1965 -והבניה, תשכ"ה אישור  תכנית , בדבר
הנחיות 522מגרש -  208-0266148 'מס שינוי מכוש

  בינוי.
  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
ל   11053ג/ - שינוי

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:  רשות

  

לתכנית:    גושים/ חלקות
  חלקי 3עד:     3מחלקה:    18984גוש:  
  חלקי 2עד:     1מחלקה:    18994גוש:  

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
בינוי הנחיות   שינוי

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונות פורסמה
מספר  06/03/2015 פרסומים , עמוד7021ובילקוט

  . 16/04/2015, בתאריך4772
  

הועדה נמצאת: במשרדי האמורה המקומיתהתכנית
כרמיאל ובניה , 100כתובת: כרמיאל, שד' קק"ל, לתכנון

המחוזית, מחוז .04-9085674טלפון:  הועדה ובמשרדי
הממשלה עילית,  טלפון:  –דרום, כתובת: קריית נצרת

בה04-6508508טלפון:  לעיין רשאי המעוניין . כל
לקהל.   פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות   בימים

  
  
  
  
  

כרמיאל מקומי תכנון   מרחב
אישור בדבר מפורטתהודעה   מספרתכנית

0266155-208  
בזו לסעיףנמסרת בהתאם התכנון 117הודעה לחוק

מפורטת1965 -והבניה, תשכ"ה אישור  תכנית   , בדבר
מכוש 524 - 523מגרשים - 208-0266155מספר

בינוי. הנחיות   שינוי
  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
ל   11053ג/ - שינוי

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:  רשות

  

לתכנית:    גושים/ חלקות
  חלקי 33עד:    33מחלקה:   19874גוש:  
  חלקי 39עד:    39מחלקה:   19875גוש:  
  חלקי 42עד:    42מחלקה:   19875גוש:  
  בשלמות 133עד:   127מחלקה:  19946גוש:  
  חלקי 134עד:   134מחלקה:  19946גוש:  
  חלקי 142עד:   141מחלקה:  19946גוש:  

  

התכנית: עיק הוראות   רי
בינוי הנחיות   שינוי

  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר  06/03/2015 פרסומים , עמוד7021ובילקוט

  . 16/04/2015, בתאריך4772
  

הועדה נמצאת: במשרדי האמורה המקומיתהתכנית
כרמיאל ובניה , 100כתובת: כרמיאל, שד' קק"ל, לתכנון

המחוזית, מחוז .04-9085674טלפון:  הועדה ובמשרדי
הממשלה עילית,  טלפון:  –דרום, כתובת: קריית נצרת

בה04-6508508טלפון:  לעיין רשאי המעוניין . כל
לקהל.   פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות   בימים

  

אלדר   עדי
המקומית הועדה   יו"ר
כרמיאל ולבנייה   לתכנון

  
  

העמ מגדל מקומי תכנון   קמרחב
מס מפורטת תוכנית הפקדת בדבר   פרהודעה

0338442-221  
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 –והבניה, תשכ"ה הוועדה במשרדי , כי
המחוזית הוועדה העמק, ובמשרדי מגדל ובניה לתכנון

צפון מחוז ובניה מס. לתכנון מפורטת תכנית מופקדת
221-0389841.  

  

ומקומם:השטחים בתוכנית   הכלולים
העמק מקומית: מגדל   רשות

העמק. 3רח' הסביון   , מגדל
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  חלקות:
  77חלקות: , 17296גוש: 

  

התוכנית:  הוראות   עיקרי
מ אחורי בניין קו מ'. 0.4מ' ל 3 - הקטנת

  

ובשעות בתוכנית, בימים לעיין רשאי המעוניין כל
המעוניין לקהל. כל פתוחים האמורים שהמשרדים
עצמו אחר, הרואה תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין

סעיף פי על לכך הזכאי כל התוכנית, וכן ע"י  100נפגע
תוך התנגדות להגיש ממועד 60לחוק, רשאי ימים

בין המאוחרת ההודעה של הפרסומיםפרסומה
ובניה לתכנון המקומית הוועדה בעיתונים, למשרדי

העמק העמק, דרך   . טלפון: ,590ד ", ת14מגדל
הוועדה, 04-6507794 למשרדי יומצא התנגדות העתק

יצחק צפון, מעלה מחוז ובניה לתכנון נצרת 29המחוזית
  04-6558211. טלפון: 1753005עילית

  

תי ולא תתקבל לא לתוכנית אםהתנגדות אלא דון
המאמת תצהיר ובלווי הנמקות בכתב, בפרוט הוגשה
לתקנות מסתמכת, ובהתאם היא שעליהן העובדות את
לתוכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

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

העמק מגדל מקומי תכנון   מרחב
ת הפקדת בדבר מס. הודעה מפורטת   כנית
0389841-221  

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המקומית1965 –והבניה, תשכ"ה הוועדה במשרדי , כי

המחוזית הוועדה העמק, ובמשרדי מגדל ובניה לתכנון
צפון מחוז ובניה תלתכנון מס. מופקדת מפורטת כנית

221-0389841.  
  

ומקומם: בתוכנית הכלולים   השטחים
מקומית: מ העמקרשות   גדל

העמק. 3רח' הסביון   , מגדל
  

  חלקות:
  77חלקות:         17296גוש:   

  

התוכנית:  הוראות   עיקרי
מ אחורי בניין קו מ'. 0.4מ' ל 3 - הקטנת

  

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

עצמובקרקע, בבנין אחר, הרואה תכנוני פרט בכל או
סעיף פי על לכך הזכאי כל התוכנית, וכן ע"י  100נפגע

תוך התנגדות להגיש ממועד 60לחוק, רשאי ימים
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה
ובניה לתכנון המקומית הוועדה בעיתונים, למשרדי

העמק העמק, דרך   . טלפון: 590, ת.ד. 14מגדל
הוועדה, 04-6507794 למשרדי יומצא התנגדות העתק

יצחק צפון, מעלה מחוז ובניה לתכנון נצרת 29המחוזית
  04-6558211. טלפון: 1753005עילית

  

לסעיף לא103בהתאם לתוכנית (א) לחוק, התנגדות
בכתב, בפרוט הוגשה אם אלא תידון ולא תתקבל

שעליהן העובדות את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות
והבניה (סדריה התכנון לתקנות מסתמכת, ובהתאם יא

וסדרי חוקר סמכויות לתוכנית בהתנגדויות נוהל
  .1989 –עבודתו), תשמ"ט

  
  

העמק מגדל מקומי תכנון   מרחב
מס מפורטת תכנית אישור בדבר   פר:הודעה

  1/139מה/מק  
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

לת, 1965 –והבניה, תשכ"ה שינוי אישור כניתבדבר
מה/מק/ מספר     1/139מפורטת

  

לתוכנית: שינוי   .9304ג/ המהווה
  

ומקומם: בתוכנית הכלולים   השטחים
העמק מקומית: מגדל   רשות

החורש העמק.3רח' כליל   , מגדל
  

בשלמותן:   חלקות
  33חלקות:         17697גוש:   

  

התוכנית:  הוראות   עיקרי
מ אחורי בניין קו תוספת3.31עד 5-שינוי לצורך מ"ר

סעיף התו"ב.  4א. 62חדר, לפי   לחוק
  

בתאריך בעיתונות פורסמה התוכנית הפקדת על הודעה
מס' 12/9/2014 הפרסומים , התשע"ה, 6925, ובילקוט

  .26/11/2014, בתאריך1234עמ' 
  

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התוכנית
העמקןלתכנו העמק, דרך מגדל . 590ד ", ת14ובניה
המחוזית04-6507794פון:טל הוועדה . ובמשרדי

יצחק צפון, מעלה מחוז ובניה , 595ד ", ת29לתכנון
עילית. טלפון:  רשאי .04-6508503נצרת המעוניין כל

פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין
  לקהל.

  

ברדה   אלי
המקומית הועדה   יו"ר

העמק מגדל ולבנייה   לתכנון
  
  

עפולה מקומי תכנון   מרחב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה   מספרתכנית

0320051-215  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
לתכנון המחוזית הועדה עפולה, ובמשרדי ולבניה לתכנון
מספר מפורטת תכנית צפון, מופקדת מחוז   ובניה

יזרעאל.  - 215-0320051 רובע שצ"פ   הרחבת
  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
  20588ג/ שינוי

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית: עפולה רשות

  

  



ילקוט הפרסומים 7227, ג' באדר ב' התשע"ו, 13.3.2016  4374

לתכנית:    גושים/ חלקות
חלקי 5עד:     5מחלקה:    16760גוש:  
חלקי 12עד:    12מחלקה:   16760גוש:  
חלקי 13עד:    13מחלקה:   16760גוש:  
חלקי 26עד:    26מחלקה:   16760גוש:  
חלקי 34עד:    34 מחלקה:  16760גוש:  
חלקי 41עד:    41מחלקה:   16760גוש:  

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
מגורים על שצ"פ   .הרחבת

  

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

סעיףע"י ע"פ לכך הזכאי כל לחוק,  100התכנית, וכן
תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פרסומה ממועד יום

בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
לתכנו המקומית ובניההועדה יהושוע -ן עפולה, רחוב

טל47 יומצא04-6520344 ', עפולה ההתנגדות . העתק
הממשלה המחוזית (כתובת: קריית הועדה  -למשרדי

עלית, טל נצרת הפנים   ). 04-6508508 'משרד
  

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

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

  

  מליחישלמה
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה   עפולהלתכנון
  
  

מקומי תכנון   קצרין - מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המקומית1965-והבניה, התשכ"ה הוועדה במשרדי , כי

לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי קצרין ולבניה לתכנון
תדהר מפורטת תכנית מופקדת הצפון מחוז   ולבניה

  , 220-0307371שמספרה, 6/6998מק/קצ/ 5
  

שינוי   :המהווה
  בתוקף.14594ג/ -בתוקף, ול6998ג/- ל

  

ומיקומם: בתוכנית הכלולים    השטחים
קצרין.רשות מקומית   מקומית: מועצה
מ201000גוש:  תדהר79 - , חלקה: חלק   .5, רחוב

  

התוכנית: קיים. מטרת למצב בהתאם בניין בקווי שינוי
האירוח,  מס' יחידות בנייה, הגדלת אחוזי הוספת

מגרש.  גודל ושינוי הקרקע תכסית   הגדלת
  

התכנית:  הוראות   עיקרי
ב צידי, שינוי בניין בקווי בקושינוי אחורי, שינוי בניין קו

קידמי. הוספת עיקרי, הוספת 40בניין שטח  75מ"ר
ל תכסית שירות, הגדלת שטחי מ"ר, העברת 230-מ"ר

מעל אל קובעת לכניסה בנייה (שירות) מתחת אחוזי

ל אירוח מס' יחידות הקובעת, הגדלת יחידות 2-הכניסה
עד של מגרש.  40בשטח גודל ושינוי ליחידה   מ"ר

  

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי המעוניין כל
מעוניין לקהל. כל פתוחים האמורים שהמשרדים
את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבניין
סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית ידי על נפגע עצמו

תוך 100 התנגדות להגיש מיום 60לחוק, רשאי ימים
מבין המאוחרת ההודעה של הפרסומיםפרסומה

ולבנייה לתכנון המקומית הוועדה בעיתונים, למשרדי
, קצרין. 12900, מיקוד: 28קצרין, שכתובתה:  ת.ד. 

התנגדותו04-6969664טלפון:   העתק ימציא . המתנגד
הצפון, שכתובתה:  המחוזית, מחוז הוועדה למשרדי

עלית, טלפון:  הפנים, נצרת   . 04-6508508משרד
  

לא לתכנית כןהתנגדות אם אלא תידון ולא תתקבל
המאמת תצהיר ובליווי הנמקות בפרוט בכתב הוגשה

מסתמכת.  היא שעליהן העובדות   את
  

אפרצב   דימי
המקומית הועדה   יו"ר
קצרין ולבנייה   לתכנון

  
  

עליון גליל מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0169854-253  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המחוזית הועדה עליון, ובמשרדי גליל ולבניה לתכנון

ובניה מפורטתלתכנון תכנית צפון, מופקדת מספרמחוז
  .34כורזים – 253-0169854

  

הבאות: לתכניות שינוי   המהווה
  3844שינוי   ג/

  16175כפיפות   ג/
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:  החרמוןרשות   מבואות

  כורזיםישוב: 
  

לתכנית:   גושים/ חלקות
  חלקי 1עד:     1מחלקה:    13928גוש: 
  חלקי 5עד:     5מחלקה:    13929גוש: 

  

התכנית:   מטרות
א'  .1 מגורים לאזור החקלאי השטח בין חלוקה שינוי

בשטחים.לפי 34בנחלה שינוי מאושרת, ללא   תכנית
מוצע .2 בינוי לפי המגורים בשטח בנין בקווי שינוי

בלבד.    בתחומו
באזור .3 המותרות לתכליות שחיה בריכת הוספת

  מגורים. 
  

התכנית:    הוראות
שיעודו .1 השטח בין מחדש וחלוקה משקאיחוד

בגדלי שינוי א', ללא מגורים שיעודו לשטח חקלאי
לפי מקומית ועדה בסמכות הבניה וזכויות השטחים

קטן62סעיף   .1א(א) סעיף
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בתכנית .2 הקבועים בנין קווי עפ"י3844ג/ -שינוי
סעיף לפי מקומית ועדה בסמכות בתשריט המצוין

קטן62  . 4א(א) סעיף
המותרו .3 לתכליות שחיה בריכת באזורהוספת ת

סעיף לפי מקומית ועדה א' בסמכות מגורים
קטן62   .11א(א) סעיף

  

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

סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן , לחוק 100ע"י
תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פירסומה ממועד יום

בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
עליון, ד.נ.  גליל ובניה, גליל לתכנון המקומית הועדה

ההתנגדות04-6816373, טלפון: 12100עליון . העתק
המחוזית (כתובת: קרית הועדה למשרדי יומצא

עלית , טלפון: נצרת   ).04-6508503הממשלה
  

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

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

בן   מובחר-בני
ועד   המשנהתיו"ר

עליון גליל ולבנייה   לתכנון
  
  

תחתון גליל ולבניה לתכנון המקומית הועדה
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0282715-206  
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

הועדה1965-והבניה, תשכ"ה במשרדי המקומית, כי
המחוזית הועדה נפתלי, ובמשרדי מעלה ובניה לתכנון

ובניה מספר: לתכנון מפורטת תכנית מופקדת צפון מחוז
206-0282715  

  

הבאות : לתכניות שינוי     המהווה
  8094שינוי   ג / 

   7/  8094כפיפות   גת / מק / 
   35כפיפות   תמ"א
  2/  9כפיפות   תממ

  

ומקומם : בתכנית הכלולים   השטחים
אבניישוב:    גבעת

  

וחלקות:   גושים
  שלם 55:   עד 38   מחלקה:15179גוש:
  שלם 64:   עד 57   מחלקה:15179גוש:
  חלקי 65:   עד 65   מחלקה:15179גוש:
  שלם 100:  עד 66   מחלקה:15179גוש:
  שלם 105:  עד 102  מחלקה:15179גוש:
  שלם 114:  עד 114  מחלקה:15179גוש:
  חלקי 115:  עד 115  מחלקה:15179גוש:

  

התכנית :    57591.000      שטח
  

התכנית :       מטרת
סעיף  א.  עפ"י בתכנית הקבועים בניין בקווי   שינוי

והבניה. 4.א (א)(62 התכנון   )לחוק
אדריכלי  ב.  עיצוב בדבר תכנית לפי הוראות של שינוי

סעיף והבניה.  5א (א) 62עפ"י התכנון   לחוק
  

התכנית : הוראות   עיקרי
ב 8הגדרת  א.  המשתכנים לבחירת בתים  70 - דגמי

מערבית הדרום בשכונה א' הכלולים מגורים מגרשי
ייחודי.  צביון לשכונה להקנות   ביישוב, ע"מ

מן  ב.  בחלק אחורי ו/או צידי בניין בקווי שינויים
הנ"ל.    המגרשים

  

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

נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבנין
התכנית, ידי סעיףעל פי על לכך הזכאי כל  100וכן

תוך התנגדות להגיש ממועד 60לחוק, רשאי ימים
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פירסומה

לתכנון המקומית הועדה גלילבעיתונים, למשרדי ובניה
. 046628210טלפון: 14101מיקודכדורי, תחתון

ה הוועדה למשרדי יומצא התנגדות מחוזיתהעתק
יצחק עלית, מיקוד ,29(כתובת: רח' מעלה נצרת

   ).04-6508555, טלפון: 1753005
  

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

שעליהן העובדות ובהתאםאת מסתכמת לתקנותהיא
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

עבודתו), וסדרי חוקר   .1989- תשמ"טסמכויות
  
  

תחתון גליל ולבניה לתכנון המקומית הועדה
מספר מפורטת תכנית אישור בדבר   הודעה

0250993-206  
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מספר: 1965-תשכ"הוהבניה,  תכנית אישור , בדבר
206-0250993  

  

הבאות : לתכניות שינוי     המהווה
גב"ת    181שינוי

תמ"א    35כפיפות
תממ   9/  2כפיפות

  

ומקומם : בתכנית הכלולים   השטחים
גולני תעשיה   ישוב: אזור

  שלם   145עד:   144מחלקה:  15243גוש: 
  שלם 197עד:   197מחלקה:  15243גוש: 

  

התכנית :    6366.000       שטח
  

התכנית :       מטרת
מס'  תעשיה מס'  112-ו 111מגרשי בתכנית כלולים

בדבר 181גב"ת הודעה א', אשר גולני תעשיות פארק
בי.פ.  ברשומות פורסמה   . 29.1.95ביום4279אישורה
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התאמת הינה זו תכנית של הבנייהמטרתה הוראות
כ לפני לאפשר 19-שאושרו ע"מ העכשווי למצב שנים

בתחומה.  תעשיה פיתוח   המשך
  

התכנית : הוראות   עיקרי
מס'    -  תעשיה מגרשי של וחלוקה  112-ו 111איחוד

ביניהם.  בפועל הקיים הגבול   עפ"י
הקיים.    -  המצב להסדרת הבניין בקווי   שינוי
הקרקע.    -  בתכסית   שינוי
  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מס'19/04/2015 פרסומים ב7050ובילקוט סיון, ט"ו

  .6275, עמ' 02/06/2015מיוםהתשע"ה,
  

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
תחתון. ולבניה, גליל תחתון. טלפון: לתכנון גליל   ד.נ

המחוזית,04-6628210 הועדה צפון. , ובמשרדי   מחוז
עילית נצרת הממשלה   טלפון: ,כתובת: קריית

בימים, 04-6508508 בה לעיין רשאי המעוניין על
לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים   ובשעות

  
  

תחתון גליל ולבניה לתכנון המקומית הועדה
מספר מפורטת תכנית אישור בדבר   הודעה

0268557-206  
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מספר: 1965-והבניה, תשכ"ה תכנית אישור , בדבר
206-0268557  

  

הבאות : לתכניות שינוי     המהווה
ג /    8094שינוי

גת / מק /     10/  8094כפיפות
גת / מק /    12/  8094כפיפות

  

ומקומם : בתכנית הכלולים   השטחים
אבני   ישוב :    גבעת

  

וחלקות:    גושים
  שלם 89עד:    89מחלקה:   15223גוש: 

  

התכנית :    554.000        שטח
  

התכנית :       מטרת
הבניה.  באחוזי שינוי ללא בניין קווי   הסדרת

  

התכנית : הוראות   עיקרי
קיים.  למבנה הבניין קווי   הסדרת

  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
פרסומים, 29/05/2015 , התשע"ה,7050מס' ובילקוט

  .6275, עמ' 19/04/2015מיום
  

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
תחתון. ולבניה, גליל תחתון. טלפון: לתכנון גליל   ד.נ

צפון. 04-6628210 המחוזית, מחוז הועדה   , ובמשרדי
טלפון: עילית נצרת הממשלה   כתובת: קריית

  
  
  

רשאי, 04-6508508 המעוניין בימיםעל בה לעיין
לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים   ובשעות

  

יוסף   בועז
המשנה ועדת   יו"ר

התחתון הגליל ולבנייה   לתכנון
  
  

המקומ ובניההוועדה לתכנון יזרעאליםית
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0293506-254  
לסעיף בהתאם הודעה בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המחוזית הועדה יזרעאלים, ובמשרדי ולבניה לתכנון

מפורטת   תכנית צפון, מופקדת מחוז ובניה לתכנון
  . 254-0293506מספר

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
  3655שינוי   ג / 

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:  יזרעאלרשות עמק   מ.א. עמק

מרחביהישוב:    מושב
  

לתכנית:    גושים/ חלקות
  שלם 41עד:    41מחלקה:   16811גוש: 

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
במטרה ומגורים חקלאי יעודים בין שטחים החלפת

שטח בתא יחיד כמבנה לשימור קיים מבנה   .  1להשאיר
סעיףת עפ"י מקומית ועדה בסמכות    1א (א) 62כנית

  

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

סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י
התנגדות להגיש של 60תוךרשאי פירסומה ממועד יום

בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
יזרעאל ובניה, מ.א. עמק לתכנון המקומית הועדה

למשרדי .04-6429660טלפון:  יומצא ההתנגדות העתק
עלית,  הפנים, נצרת המחוזית (כתובת: משרד הועדה

  ). 04-6508508טלפון: 
  

ול תתקבל לא לתכנית כןהתנגדות אם אלא תדון א
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות פרוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

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

המקומ ובניההוועדה לתכנון יזרעאליםית
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0315960-254  
לסעיף בהתאם הודעה בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי   , כי
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המחוזית הועדה יזרעאלים, ובמשרדי ולבניה לתכנון
מפורטת   תכנית צפון, מופקדת מחוז ובניה לתכנון

  . 254-0315960מספר
  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
  17937שינוי   ג / 

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:    מ.א. מגידורשות

העמקישוב:    משמר
  

לתכנית:    גושים/ חלקות
  חלקי 5עד:     4מחלקה:    11438גוש: 
  חלקי 10עד:    10מחלקה:   11438גוש: 
  חלקי 15עד:    15מחלקה:   11438גוש: 

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
תמה.  מפעל דרך  מול   הרחבת

תעשיה לאזור שפ"פ קרקע ביעודי שטחים החלפת
  ומשרדים

קרקעי ותת קרקעי בנין.על בקוי   שינויים
התעשיה יעוד של הקרקע בתת שירות שטחי תוספת

  ומשרדים. 
תעשיה ביעוד קומה ותוספת המותר המבנה גובה שינוי

  ומשרדים
למגרש   יםחלוקה

מינימלי.  מגרש גודל   שינוי
סעיף עפ"י מקומית ועדה בסמכות א' 4א (א) , 62תכנית

,7 ,15,1,2,4   
  

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

ה כל התכנית, וכן סעיףע"י ע"פ לכך לחוק,  100זכאי
תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פירסומה ממועד יום

בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
יזרעאל ובניה, מ.א. עמק לתכנון המקומית הועדה

למשרדי .04-6429660טלפון:  יומצא ההתנגדות העתק
עלית,  הפנים, נצרת המחוזית (כתובת: משרד הועדה

  ). 04-6508508טלפון: 
  

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

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

  
  

המקומ ובניההוועדה לתכנון יזרעאליםית
מספר מפורטת תכנית הפקדת בדבר   הודעה

0361659-254  
לסעיף בהתאם הודעה בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
יזרעאלים ולבניה המחוזיתלתכנון הועדה , ובמשרדי

מפורטת   תכנית צפון, מופקדת מחוז ובניה לתכנון
  . 254-0361659מספר

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
  14398שינוי   ג / 
  3364שינוי   ג / 

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
לכפר מערבי צפוני   חלק

  

לתכנית:    גושים/ חלקות
  שלם 26   עד: 26מחלקה:   17479גוש: 
  שלם 71עד:    71מחלקה:   17479גוש: 
  חלקי 151עד:   151מחלקה:  17499גוש: 

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
מ קדמי בניין קו חדשה 3מ' ל 8שינוי בנייה מ' לצורך

קיים מצב לפי בינוי   והסדרת
  

המעונין שבהםכל ובשעות בתכנית, בימים לעיין ראשי
בקרקע,  מעונין פתוחים  לקהל. כל האמורים המשרדים
נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניין

סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י
תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פירסומה ממועד יום

הפרסומים בין המאוחרת בעיתונים, למשרדיההודעה
יזרעאל ובניה, מ.א. עמק לתכנון המקומית הועדה

למשרדי .04-6429660טלפון:  יומצא ההתנגדות העתק
עלית,  הפנים, נצרת המחוזית (כתובת: משרד הועדה

  ). 04-6508508טלפון: 
  

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

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

דורי   עידו
המשנה ועדת   יו"ר

ולבנייה   יזרעאליםלתכנון
  
  

העמקים מבוא מקומי תכנון   מרחב
הועדה בסמכות תכנית הפקדת בדבר הודעה

מספר   0313312-257המקומית
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

במש1965 -והבניה, תשכ"ה המקומית, כי הועדה רדי
ובניה המחוזיתלתכנון הועדה העמקים, ובמשרדי מבוא

הועדה בסמכות תכנית מופקדת צפון מחוז ובניה לתכנון
מספר   . 257-0313312המקומית

  

הבאות:  לתכניות שינוי    המהווה
   5507ג /   11452ג / 

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
  ישוב: ריינה

  

לתכנית:    גושים / חלקות
    6/38מגרש: , חלקי 38עד:  38מחלקה: 17526גוש: 

  

התכנית: הוראות      עיקרי
בנין קו מוצע(הוספת מצב תשריט לפי בניין קווי הסדרת

      4סעיף --- תחתי)
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מ קרקע תכסית קירוי65% -ל42% -הגדלת לצורך
תת ובנייה       5סעיף---קרקעית-חניה

המאושרים 50הוספת העיקריים הבניה לשטחי מ"ר
ג/ תכנית       2א 16סעיף ---  11452במסגרת

תת 70הוספת שירות שטחי       15סעיף ---קרקעיים- מ"ר
קומות במקום 4 - הוספת מרתף קומת מעל  2קומות

עמודים     קומת מעל   קומות
  

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי המעונין כל
לקהל.  פתוחים האמורים בקרקע, שהמשרדים מעונין כל
הרו אחר תכנוני פרט בכל או נפגעבבנין עצמו את אה

וכן התכנית סעיףע"י פי על לכך הזכאי לחוק,  100כל
הת להגיש תוךרשאי פרסומה 60נגדות ממועד ימים

בעתונים,  הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של
לתכנוןלמשר המקומית הועדה העמקיםולבניהדי מבוא

טלפון: 5כתובת: רח' ציפורן עלית   , נצרת
הועדה04-6468585 למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

יצחק כתובת: רח' מעלה צפון נצרת 29המחוזית, מחוז
  . 04-6508503עלית, טל': 

  

כן אם אלא תדון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
ה תצהיר ובלווי הנמקות בפרוט בכתב אתהוגשה מאמת

לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות
בהתנגדויות) תשמ"ט נוהל והבניה (סדרי התכנון

1989 .  
  

דאוד   חאתם
המקומית הועדה   יו"ר

העמקים מבוא ולבנייה   לתכנון
  
  

המעיינות עמק מקומי תכנון   מרחב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה מספרתוכנית

  38עמק/מק/
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
הועדה המעיינות, ובמשרדי עמק ולבניה לתכנון
תוכנית צפון, מופקדת מחוז ובניה לתכנון המחוזית

עמק/מק/ מספר מפורטת - 38מפורטת קיבוץ - תכנית
נחום.    שדה

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
ג/   16066שינוי

תמ"א/   35כפיפות
תמ"מ   2/9כפיפות
תמ"מ   9/2כפיפות
תמ"מ   9/2כפיפות

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
המעיינות, מקומית: עמק   רשות

נחוםקיבוץ שדה
  

לתכנית:    גושים/ חלקות
במלואן: 22681גוש:    11חלקות
חלקות: 22681גוש:    15, 8חלקי
חלקות: 22863גוש:    16, 10, 7 - 2חלקי

חלקות: 22864גוש:    33חלקי
במלואן: 23282גוש:    237 -  236חלקות
חלקות: 23282גוש:    276חלקי

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
עפ"י  .1 מוגדרים למגרשים המגורים שטח חלוקת

תו"ב.1א(א)(62סעיף   ) לחוק
מגרש  .2 לכל והגישות השבילים מערכת הסדרת

סעיף עפ"י תו"ב.3)(1א(א)(62מגורים   ) לחוק
סעיף  .3 עפ"י אדריכלות הוראות ) 5א(א)(62קביעת

תו"ב.   לחוק
סעיף  .4 עפ"י בניין קווי   )..4א(א)(62שינוי / הסדרת

  

שבהם ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי המעוניין כל
פתוחים האמורים בקרקע,   המשרדים מעוניין לקהל. כל

נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בבניין
סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י

תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פרסומה ממועד יום
בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
המעיינות, טל עמק ובניה לתכנון המקומית פון: הועדה

דוא"ל: 04-6581817פקס :04-6065859
handasa@maianot.co.ilיומצא ההתנגדות , העתק

המחוזית. הועדה למשרדי
  

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

היא שעליהן לתקנותהעובדות ובהתאם מסתמכת
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

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

המעיינות עמק מקומי תכנון   מרחב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה   מספרתכנית

0384347-251  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
הועדה המעיינות, ובמשרדי עמק ולבניה לתכנון
תכנית צפון, מופקדת מחוז ובניה לתכנון המחוזית

מספר וחלוקה -  251-0384347מפורטת דרך הסדרת
  מנחמיה. - למגרשים

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
ג/   330שינוי

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
המעיינות מקומית: עמק מנחמיה, רשות

  

לתכנית:    גושים/ חלקות
במלואן: 15473גוש:    49, 48חלקות
חלקות: 15473גוש:    65חלקי

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
סעיף  . 1 עפ"י מגרשים של חדשה   .1א(א)62חלוקה
מס'   . 2 דרך עפ"י 1הסדרת למגרשים גישה לצורך

  .2א(א)62סעיף
סעיף  . 3 עפ"י חדשים בניין קווי   .4א(א)62קביעת
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מצ"ב    . 4 לנספחים בהתאם בינוי והנחיות הוראות מתן
תכנון. ו   ולהוראות

  

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

סעיף ע"פ לכך הזכאי כל התכנית, וכן לחוק,  100ע"י
תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פרסומה ממועד יום

בי המאוחרת בעיתונים, למשרדיההודעה הפרסומים ן
המעיינות, טלפון:  עמק ובניה לתכנון המקומית הועדה

דוא"ל: 04-6581817פקס :04-6065859
handasa@maianot.co.ilיומצא ההתנגדות , העתק

המחוזית. הועדה למשרדי
  

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

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

קרין   יורם
המקומית הועדה   יו"ר

המעיינותלתכנון עמק   ולבנייה
  
  

הדרום מחוז
  

אשקלון מקומי תכנון   מרחב
מספר מפורטת תכנית אישור בדבר   הודעה

מגרש -0177170-604 ציון   A135א.ת. דרומי: ענבי
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 117נמסרת לחוק

אישור1965 -והבניה, תשכ"ה מפורטת, בדבר תכנית
  . 604-0177170מספר

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
לתכנית   94/101/02/4שינוי

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:  אשקלוןרשות   עיריית

דרומי, אשקלוןישוב:  תעשיה   רחוב: החרש, שכונה: אזור
  

לתכנית:    גושים/ חלקות
מחלקות: 1730גוש:    .7,14חלק

מתכנית:  A135מגרש:    94/101/02/4שלם
  

התכנית:  הוראות   עיקרי
קיים מצב להסדיר כדי ואחורי צדדי בנין קו הסדרת

סעיף לפי לתעשייה לחוק 43) בתיקון4א(א)(62במגרש
והבניה.       התכנון

  

בתאריך בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
מספר  19.06.15 פרסומים , בתאריך7063ובילקוט
24.06.15  .  

  

נמצא האמורה המקומיתהתכנית הועדה במשרדי ת
ובניה, רח' הגבורה אשקלון, טלפון:  7לתכנון נפתי מרכז

המחוזית (כתובת: רח' 086792290 הועדה . במשרדי
ב"ש, טלפון:  4התקווה הממשלה ). 086263784קריית

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

  

שפר   יורם
ועדת   המשנהיו"ר

אשקלון ולבנייה   לתכנון
  
  

ערד מקומי תכנון   מרחב
הפקדת בדבר מפורטתתהודעה   מספרכנית

0262204-610  
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי , כי
ל המחוזית הועדה ערד, ובמשרדי ולבניה תכנוןלתכנון

דרום,  מחוז תובניה מספרמופקדת מפורטת   כנית
והגדלת-61שוהם -  610-0262204 בניין קווי שינוי
קרקע.    תכסית

  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
  7/105/03/24כפיפות, 5/105/03/24כפיפות
  2020/מק/24כפיפות, 10/105/03/24כפיפות

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
ערד מקומית: עיריית ,  ערד61שוהםרותם, רשות

  

לתכנית:    גושים/ חלקות
חלקי 42עד:    42מחלקה:   38228גוש:  
חלקי 43עד:    43מחלקה:   38228גוש:  
חלקי 109עד:   109מחלקה:  38228גוש:  

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
חלקות של מחדש וחלוקה בהתאם -  42-43איחוד

קטן   ,1א(א)62לסעיף
בניין בקווי קטן -שינוי לסעיף   ,4א(א)62בהתאם

בניה שטח בסה"כ שינוי ללא קרקע תכסית  -הגדלת
קטן לסעיף   ).5א(א)(62בהתאם

  

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

התכנית, וכ סעיףע"י ע"פ לכך הזכאי כל לחוק,  100ן
תוך התנגדות להגיש של 60רשאי פרסומה ממועד יום

בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
ובניה לתכנון המקומית , ערד 8ערד, פלמ"ח -הועדה

למשרדי08-9951616טלפון:  יומצא ההתנגדות . העתק
הממשלה המחוזית (כתובת: קריית משרד -הועדה

באר   ). 08-6263778שבע , טלפון: -הפנים
  

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

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

חמו בן   ניסן
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה   ערדלתכנון
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שמעון בני מקומי תכנון   מרחב
הפקדת בדבר מפורטתהודעה   מספרתכנית

0183152-625  
תכנית:   גילתשם מחקר והסדרת -חוות שטחים ניוד

התנועה   מערך
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

המקומית, כי1965 -והבניה, תשכ"ה הועדה במשרדי
המחוזית הועדה שמעון, ובמשרדי בני ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית דרום, מופקדת מחוז ובניה לתכנון

  .625-0183152מספר
  

הבאות:  לתכניות שינוי   המהווה
   2022/מק/7שינוי
   25/305/02/7שינוי

   305/02/7כפיפות
  56/305/02/7כפיפות

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
גילת. מחקר שמעון , חוות מקומית: בני   רשות

  

לתכנית:    גושים/ חלקות
בחלק100235/1גוש:  חלקות בחלק מוסדר

4,9,16,20   
  

התכנית:    מטרות
המחקר  . 1 למרכז חדשה תכנונית מסגרת יצירת

של "שטח קרקעי רצף יצירת החקלאי "גילת"  ע"י
הגידול לצפי ציבור" המתאימה ומוסדות למבנים

המחקר.  במתחם הצפויה ולהתפתחות   העתידי
התנועה.   . 2 מערך   שיפור

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
ציבור  .1 קרקע (מבני ייעודי שטחי  / דרכים / שצ"פ / ניוד

סעיף - שביל) / חניון   ) 6א(א)(62), 1א(א)(62לפי
קיימים  .2 לתוואים והתאמה הדרך בתוואי  - שינויים

סעיף   ) 2א(א)(62), 1א(א)(62לפי
מתכנית  .3 מבנים הריסת היות2022/מק/7ביטול

פעילים מחקר מבני סעיף -וכולם   ) 5א(א)(62לפי
ציבור  .4 ייעודי שטחי בכהגדלת משטח2%-ושצ"פ

המאושרת סעיףהתכנית ). ההגדלה3א(א)(62לפי
עם שהתגלתה בשטחים התאמה מאי נובעת
לפורמט ידני מפורמט התקפות התכניות המרת

התכנית של הכולל השטח מוצעתהדיגיטלי. סך
ב181.388הוא גדול והינו ההמרה2%-דונם עקב

  הנ"ל. 
בניין  . 5 בקווי סעיף -שינוי   ). 4א(א)(62לפי

  

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

קהל08-6257920 קבלת בימי המחוזית ). ובוועדה
פרט בכל או בקרקע, בבניין מעוניין מראש. כל ובתאום
כל התכנית, וכן ע"י נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני

סעיף ע"פ לכך להגיש100הזכאי לחוק, רשאי
תוך ההודעה 60התנגדות של פרסומה ממועד יום

הועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים בין המאוחרת
ההתנגדות שמעון, העתק ובניה, בני לתכנון המקומית

המחוזית (כתובת: קריית הועדה למשרדי יומצא
טלפון:  4הממשלה, רח' התקווה שבע   באר

08-6263791  .(  
  

כןהתנגדות אם אלא תדון ולא תתקבל לא לתכנית
את המאמת תצהיר ובלווי הנמקות פרוט בכתב הוגשה
לתקנות ובהתאם מסתמכת היא שעליהן העובדות
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

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

המצורפת ובתכנית בבקשה לעיין רשאי המעוניין כל
שמעוןיהאל בני המקומית הועדה במשרדי תשלום ללא

א'  קהל: יום קבלת ובשעות יום  13:30 - 15:30בימים
קהל, 08:30 -  11:30ג'   קבלת תתקיים שלישי ביום

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

et.co.iln-http://bns.bartechבענייניבמדור הודעות
ובניה  .תכנון

  

מורן   סיגל
המקומית הועדה   יו"ר

שמעון בני ולבנייה   לתכנון
  
  

מיתר מקומית ועדה
מס'  מפורטת תוכנית הפקדת בדבר   הודעה

0326942-615  
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנ 89נמסרת וןלחוק

הו ,1965-והבניה, תשכ"ה במשרדי המקומיתכי עדה
מיתר ולבניה מפורטת  מספר ,לתכנון תוכנית מופקדת

615-0326942.  
  

הבאות:  לתכניות שינוי המהווה
  32/  305/  02/  7כפיפות   
  463/03/7שינוי      
  615-0266049שינוי      
  615-0204040שינוי      

  

חלקות:   גושים
  חלקי 4עד:     4מחלקה:    100761גוש:
  חלקי 8עד:     6מחלקה:    100761גוש:
  חלקי 24עד:    24מחלקה:   100761גוש:
  חלקי 27עד:    27מחלקה:   100761גוש:
  שלם 30עד:    30מחלקה:   100761גוש:
  חלקי 31עד:    31מחלקה:   100761גוש:
  שלם 67עד:    32מחלקה:   100761גוש:
  חלקי 68עד:    68מחלקה:   100761גוש:
  שלם 112עד:   69מחלקה:   100761גוש:
  חלקי 113עד:   113מחלקה:  100761גוש:
  שלם 122עד:   114מחלקה:  100761גוש:
  חלקי 123עד:   123מחלקה:  100761גוש:
  שלם 132עד:   124מחלקה:  100761גוש:
  חלקי 134עד:   133מחלקה:  100761גוש:
  שלם 157עד:   135מחלקה:  100761גוש:
  חלקי 158עד:   158מחלקה:  100761גוש:
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  שלם 164עד:   159מחלקה:  100761גוש:
  חלקי 30עד:    27מחלקה:   100762גוש:
  חלקי 46עד:    46מחלקה:   100762גוש:
  שלם 165עד:   47מחלקה:   100762גוש:
  חלקי 3עד:     3מחלקה:    100763גוש:
  חלקי 19עד:    18מחלקה:   100763גוש:
  חלקי 29עד:    29  מחלקה: 100763גוש:
  שלם 37עד:    34מחלקה:   100763גוש:
  חלקי 38עד:    38מחלקה:   100763גוש:
  שלם 51עד:    39מחלקה:   100763גוש:
  חלקי 52עד:    52מחלקה:   100763גוש:
  שלם 60עד:    53מחלקה:   100763גוש:
  חלקי 61עד:    61מחלקה:   100763גוש:
  חלקי 2עד:     2   מחלקה: 100764גוש:
  חלקי 36עד:    36מחלקה:   100764גוש:
  חלקי 43עד:    43מחלקה:   100764גוש:
  שלם 57עד:    47מחלקה:   100764גוש:
  חלקי 58עד:    58מחלקה:   100764גוש:
  שלם 72עד:    59מחלקה:   100764גוש:
  חלקי 74עד:    73מחלקה:   100764גוש:
  שלם 106עד:   75   מחלקה:100764גוש:
  חלקי 107עד:   107מחלקה:  100764גוש:
  שלם 125עד:   108מחלקה:  100764גוש:
  חלקי 126עד:   126מחלקה:  100764גוש:
  שלם 127עד:   127מחלקה:  100764גוש:
  חלקי 128עד:   128מחלקה:  100764גוש:
  שלם 130עד:   129מחלקה:  100764גוש:
  חלקי 53עד:    52  מחלקה: 100765גוש:
  חלקי 56עד:    55מחלקה:   100765גוש:
  חלקי 58עד:    58מחלקה:   100765גוש:
  שלם 59עד:    59מחלקה:   100765גוש:
  שלם 102עד:   82מחלקה:   100765גוש:
  חלקי 103עד:   103מחלקה:  100765גוש:
  שלם 108עד:   104מחלקה:  100765גוש:
  חלקי 109עד:   109מחלקה: 100765גוש:
  שלם 146עד:   110מחלקה:  100765גוש:
  חלקי 147עד:   147מחלקה:  100765גוש:
  שלם 149עד:   148מחלקה:  100765גוש:
  חלקי 151עד:   150מחלקה:  100765גוש:
  שלם 156עד:   152מחלקה:  100765גוש:
  חלקי 158עד:   157מחלקה:  100765גוש:
  שלם 162עד:   159מחלקה: 100765גוש:
  חלקי 163עד:   163מחלקה:  100765גוש:
  שלם 181עד:   164מחלקה:  100765גוש:
  חלקי 183עד:   182מחלקה:  100765גוש:
  שלם 185עד:   184מחלקה:  100765גוש:
  חלקי 186עד:   186מחלקה:  100765גוש:
  שלם 187עד:   187מחלקה:  100765גוש:
  חלקי 188עד:   188מחלקה:  100765גוש:
  שלם 248עד:   189מחלקה:  100765גוש:
  חלקי 249עד:   249מחלקה:  100765גוש:
  שלם 251עד:   250מחלקה:  100765גוש:

  חלקי 252עד:   252מחלקה:  100765גוש:
  שלם 298עד:   253מחלקה:  100765גוש:
  שלם 36עד:    23מחלקה:   100766גוש:
  חלקי 37עד:    37מחלקה:   100766גוש:
  שלם 56עד:    38מחלקה:   100766גוש:

  

התכנית:   מטרות
תכניתעריכת בהוראות , בתאי463/03/7שינויים

ציבור. ומבני למגורים המיועדים השטח
  

התכנית: הוראות עיקרי
מגורים  א.  ביעוד מגרשים במספר בניין קוי הסדרת

ציבור.  למבני המיועד   ובמגרש
אדריכלי,   ב.  ועיצוב בינוי בנושא הוראות והוספת שינוי

חצר לגבי הוראות למגורים (שינוי שטח בתאי
עזר).  ומבנה   שירות

מגורים.   ג.  ביעוד במגרשים תכסית   הגדלת
שטח  ד.  בתאי הקרקע מעל שרות שטחי הגדלת

ל 45למגורים, מ   מ"ר.  67מ"ר
עבור  ה.  מגורים ביעוד במגרשים שימוש   בריכות. הוספת
בריכות.   ו.  עבור אדריכלי ועיצוב בינוי הוראות   הוספת

  

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי המעוניין כל
מעוניין לקהל. כל פתוחים האמורים שהמשרדים
את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבניין
פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו

תוךלחוק,  100סעיף התנגדות להגיש ימים 60רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
ובניה לתכנון המקומית הועדה בעיתונים, למשרדי

   08-6684010מיתר, טלפון: 1מיתר, ת.ד
  

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

שעל לתקנותהעובדות ובהתאם מסתמכת היא יהן
לתכנית בהתנגדויות נוהל והבניה (סדרי התכנון

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

גרא בן   אבנר
המקומית הועדה   יו"ר
מיתר ולבנייה   לתכנון

  
  

שמעונים מקומי תכנון   מרחב
מתאר תוכנית אישור בדבר מס' הודעה מקומית

  2542/מק/7
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרה לחוק

מתאר1965והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר
מס'  לתכנית2542/מק/7מקומית כפיפות/שינוי המהווה

  .3/183/02/7הבאה:
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  83מגרש:  3-שכונה: צ, ישוב: לקייה

  (בחלק) 1חלקה: 400163גוש: 
  

הוראו התכנית:עיקרי   ת
סעיף בתשריט, לפי בנין, כמסומן קו ) 4א'(א')(62שינוי

והבניה. התכנון לחוק
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בע פורסמה התכנית הפקדת על ביוםיהודעה תונות
מספר22.5.2009 הפרסומים עמוד6033ובילקוט

  .15.12.2009בתאריך 965
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הועדה וכן  במשרדי ובניההדרום לתכנון המקומית

טל139רח' קק"ל, שמעונים וכל08/6230966, ב"ש
שהמשרדים ובשעות בה, בימים לעיין רשאי המעוניין

לקהל. פתוחים ב', ה' האמורים   .8.00-13.30בימים
  

קדמן   צביקה
המקומית הועדה   יו"ר
שמעונים ולבנייה   לתכנון

  
  

תמר ובנייה לתכנון המקומית   הוועדה
הפקדת בדבר מפורטתהודעה   פרמסתכנית

0368316-656,  
הכיכר.  בנאות ונופש ספורט למגרש בנין קו שינוי

הוראות גרסה7גרסת   .5, תשריט
לסעיף בהתאם הודעה בזו התכנון 89נמסרת לחוק

תשכ"ה המקומית1965 - והבניה הועדה במשרדי , כי
לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי תמר ולבניה לתכנון

דרום מחוז מס'ובניה מופרטת תכנית   מופקדת
656-0368316.  
וחלוקה וחלוקהאיחוד איחוד ללא   : התכנית

והרשאות בנייה להוציאהיתרי ניתן שמכוחה : תכנית
הרשאות. או   היתרים

הבאות:  לתכניות   המתייחסת
היחס התוכנית    סוג   מספר

  100/02/10  כפיפות           
  22/100/02/10  שינוי             

  

ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
מקומית:   תמררשות

  

תכנית:   גבולות
  X    235992קוארדינטה
  Y    538086קוארדינטה

  

לתכנית:  וחלקות   גושים
חלקות:       39691גוש:    3חלקי

הכיכר   ישוב : נאות
  

התכנית:   מטרת
המגרש ופיתוח לתכנון נאותים תנאים G 21יצירת

משחקים גן פיתוח לאפשר ונופש, כדי לספורט המיועד
הכיכר. בנאות למתנ"ס   צמוד

  

התכנית:  הוראות   עיקרי
מ ואחורי צדדיים בנין קווי סעיף 0- מ' ל 5-שינוי א 62לפי

  ) לחוק.4(א) (
  

שבהם ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי המעוניין כל
באתר וכן פתוחים  לקהל האמורים המשרדים

תמרהאינ המקומית הוועדה של tamar.bartech-טרנט
net.co.ilפרט בכל או בקרקע, בבניין המעוניין .כל

כל התכנית, וכן ע"י נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני

סעיף ע"פ לכך להגיש100הזכאי לחוק, רשאי
תוך ההודעה 60התנגדות של פרסומה ממועד יום

בעיתונים, למשרד הפרסומים בין הועדההמאוחרת י
המלח,  ד.נ.ים זוהר תמר, נווה ובניה לתכנון המקומית

  .08-6688841טלפון: 
  

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

עבודתו), תשמ"טחוקסמכויות וסדרי העתק. 1989 -ר
דרום מחוז המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות

הממשלה, רח' התקווה(כתובת: קרי פוןב"ש. טל 4ית
08-6263791.(  

  

ליטבינוף   דב
המקומית הועדה   יו"ר

ולבנייה   תמרלתכנון

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 54702-01-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

בע"מ,  מיחזור מעלה אפרים  רם אל  פירוק חברת  ובעניין 
ח"פ 51-529201-9,

ניר,  יוסי  עו"ד  ב"כ  ע"י  בע"מ,  ב.ש.  דיזל  בין  והמבקשת: 
מרח' שמאי 14, ירושלים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.1.2016 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 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 15.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 21.4.2016.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יוסי ניר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 57421-01-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  ברכה  אס.די.אל  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-488027-7
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והמבקש: קיריל חרשברג, ע"י ב"כ עו"ד משה זלצר, מרח' 
אחוזת בית 3, תל אביב 65143.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.2.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.5.2016 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.22.5.2016

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

משה זלצר, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 59478-02-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  סנטר  קול  בינארי  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-489777-6

עו"ד אלעד עפארי, המפרק הזמני של החברה,  והמבקש: 
ממשרד כהן וילצ'יק ושות', עורכי דין, דרך אבא הלל 14, בית 

עוז, רמת גן 5250607, טל' 03-6119000, פקס' 03-7514090.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.2.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.5.2016 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   17.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.1.5.2016

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אלעד עפארי, עו"ד, המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 8042-03-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

וטרינריים  )שרותים  ל.ט.  ירוק  מגן  חברת  פירוק  ובעניין 
רפואיים( בע"מ, ח"פ 51-254049-3,

מרח'  כהן,  ארז  עו"ד  ב"כ  ע"י  זילברמן,  רויטל  והמבקשת: 
שלם 3, רמת גן 5221550.

והמבקשים: אוקסנה חזנוב ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש 
 ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או עידן קמרי
 ,)18 )קומה   1 ב.ס.ר  2, מגדל  גוריון  בן  ראבד, מרח'  רפאל  ו/או 

רמת גן 52573, טל' 03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.1.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.4.2016 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 12.00 

ביום 3.4.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 56559-02-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת א. קטי )1996( בע"מ, ח"פ 51-226791-5, 
מסמטת השוק 8, תל אביב,

והמבקשים: הרשברג ואח', ע"י ב"כ עו"ד משה זלצר, מרח' 
אחוזת בית 3, תל אביב 65143.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.2.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.5.2016 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 12.00 

ביום 22.5.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

משה זלצר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 56540-02-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת טופרוס בע"מ, ח"פ 51-484113-9, רח' 
גולומב 62, תל אביב,
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ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 
11.4.2016 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 12.00 

ביום 31.3.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 13924-03-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

אדם  וכח  חקלאות  ושות'  קאסם  נ.  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-394316-7,

הורנשטיין נ'  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי   והמבקשים: 
תל   ,22242 ת"ד   ,121 גבירול  אבן  מרח'  הורנשטיין,  ש"א  ו/או 

אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.4.2016 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 13.00 

ביום 1.4.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אלון ש' הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 36985-01-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת אדון המשקאות ישראל )2010( בע"מ, 
ח"פ 51-438010-4,

והמבקשים: צחי יצחק פפיסמדוב ואח', ע"י ב"כ עו"ד תמיר 
 ,08-6758880 טל'  אשקלון,   ,8 התעשיה  שד'  מרח'  ואח',  יחיא 

פקס' 08-6758866.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.1.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

5.6.2016 בשעה 11.00.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.6.2016 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 
 8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 22.5.2016.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ארז כהן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 37182-02-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  ג.ש  תיאטרון  ג.מ.א  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-435600-5

נביל,  חיאט  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  גמיל  עזאם  והמבקשים: 
ת"ד 5548, מעלות תרשיחא 21550.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.2.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

9.5.2016 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 25.4.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

חיאט נביל, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 43957-02-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מכללת שילובים בע"מ, ח"פ 51-388353-8,

והמבקשים: עומר גרינברג ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש 
 ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או עידן קמרי
 ,)18 )קומה   1 ב.ס.ר  2, מגדל  גוריון  בן  ראבד, מרח'  רפאל  ו/או 

רמת גן 52573, טל' 03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.2.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
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את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.22.5.2016

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אורי שאבי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

הירקון 14 תל אביב בע"מ
)ח"פ 51-369118-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 21.4.2016, בשעה 10.00, אצל חן ואיתי גינדי, 
רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חן גינדי, מפרק

טומלי בע"מ
)ח"פ 51-305173-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21.4.2016, בשעה 18.00, במשרדי המפרק, רח' דרך 
בן גוריון 11, מגדלי ויטה, קומה 6, אגף B, בני ברק, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אהוד לסלו, עו"ד, מפרק

הוצאת רותם בע"מ
)ח"פ 51-102079-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
9.00, אצל המפרק, רח' המסגר  23.4.2016, בשעה  תתכנס ביום 
42, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור שחטר, עו"ד, רו"ח, מפרק

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 12.00 

ביום 15.5.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

תמיר יחיא, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 1018-03-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת אחים בחיס הובלות ומסחר בע"מ, ח"פ 
,51-319443-1

והמבקשים: גיא מנילוב ואח', ע"י ב"כ עו"ד מיכאל שמואל, 
מח' הדסה 78, באר שבע.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.2.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

19.5.2016 בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה מי 

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

שמואל מיכאל, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 7877-03-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  רכב  בדיקת  שירי  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-372975-6

מדרך  שאבי,  אורי  עו"ד  ב"כ  ע"י  מלמד,  רמי  והמבקש: 
מנחם בגין 132, תל אביב, טל' 03-6961402, פקס' 03-6096269.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

5.6.2016 בשעה 11.00.

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.
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אימייז טכנולוגיות הדמיה בע"מ
)ח"פ 51-423538-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2016, בשעה 9.00, במשרדי המפרק, רח' 
לאה אמסטר 5, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גלעד קירשנבוים, מפרק

גלוב מערכות סליקה בע"מ
)ח"פ 51-456994-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.5.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הנעורים 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,52391 גן  רמת   ,2
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ביני בן–ציון, עו"ד, מפרק

אביב שירותי פרסום בע"מ
)ח"פ 51-062973-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.5.2016, בשעה 10.00, במשרד חיים צדוק ושות', 
רח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, קומה 18, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ארז אהרוני, מפרק

חנותנו בדי ריפוד וילונות ושטיחים בע"מ
)ח"פ 51-054836-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.5.2016, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' הירדן 
100א, טבריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבישי מלכא, עו"ד, מפרק

סימפלי אד בע"מ
)ח"פ 51-430782-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27.4.2016, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' 
ויצמן 4, קומה 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גד מיטלמן, עו"ד, מפרק

ביו פרמקס בע"מ
)ח"פ 51-302145-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,28.4.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי  דוח  הגשת  לשם   ,4672408 הרצליה   ,8 החושלים  רח' 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

שי וולובלסקי, עו"ד, מפרק

ביופרמקס פרויקטים 2007 בע"מ
)ח"פ 51-391786-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,10.30 בשעה   ,18.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי  דוח  הגשת  לשם   ,4672408 הרצליה   ,8 החושלים  רח' 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

שי וולובלסקי, עו"ד, מפרק

טרי די פלנט וויז בע"מ
)ח"פ 51-391787-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,10.15 בשעה   ,18.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי  דוח  הגשת  לשם   ,4672408 הרצליה   ,8 החושלים  רח' 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

שי וולובלסקי, עו"ד, מפרק
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ד.פ. דלתות ופרזול )1998( בע"מ
)ח"פ 51-264304-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.5.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' הכרמל 4, 
רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל פייגין, מפרק

אפטיוניטי גיימינג בע"מ
)ח"פ 51-505246-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 4.5.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' אריה 
דולצ'ין 5, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעזר כץ, מפרק

דב דיסקיות בע"מ
)ח"פ 51-189964-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.5.2016, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הפלמ"ח 
2, קריית גת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דב פינק, מפרק

י.ב. מוסיקה בע"מ
)ח"פ 51-174432-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מושב  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,10.5.2016 ביום  תתכנס 
סופי של המפרקת, המראה  דוח  4492500, לשם הגשת  צופית 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חני בן–גרא, מפרקת

ח.ש. ירק בע"מ
)ח"פ 51-089893-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אביי  רח'  המפרק,  אצל   ,10.30 בשעה   ,3.5.2016 ביום  תתכנס 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  12, אשדוד, לשם הגשת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים שוורץ, מפרק

אותנטי השוק לשטיחים מקוריים בע"מ
)ח"פ 51-189701-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 4.5.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' יבנה 
17, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הרצל שקלים, מפרק

אור פוליסה סוכנות לביטוח )2012( בע"מ
)ח"פ 51-472351-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.5.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' נס ציונה 
8א, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אור קופל, מפרק

נ.ע.ם מתנות בע"מ
)ח"פ 51-339800-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.5.2016, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' אברמוביץ 
5, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פנחס אהרון, מפרק
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אוזדובה ובניו - קבלני בניין )1987( בע"מ
)ח"פ 51-124008-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.5.2016, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' דוד בן 
גוריון 18, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חגי אוזדובה, מפרק

שיש ונציה  בע"מ
)ח"פ 51-337959-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.12.2015, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ח'טיב והיב, 

מרח' חטין 1, ת"ד 1440, ס'חנין 3081000, 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.

ח'טיב והיב וחיד, עו"ד, מפרק

שיש ונציה  בע"מ
)ח"פ 51-337959-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.5.2016, בשעה 13.00, במשרדי המפרק, רח' חטין 
1, ת"ד 1440, סח'נין 3081000, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ח'טיב והיב וחיד, עו"ד, מפרק

לסיאל עסקים  בע"מ
)ח"פ 51-173202-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.2.2016, התקבלה החלטה 

מבטח תעשיות אלומיניום בע"מ
)ח"פ 51-225565-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה   ,15.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ז'בוטינסקי 7, קומה 44, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רמי כהן, עו"ד, מפרק

אוניקס פתרונות תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-298508-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,10.30 בשעה   ,23.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' עתיר ידע 9, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק רכלבסקי, מפרק

איי אף אן 2006 בע"מ
)ח"פ 51-388893-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,23.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' עתיר ידע 9, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק רכלבסקי, מפרק

פי.אס.אל פרודק מערכות בע"מ
)ח"פ 51-166712-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23.5.2016, בשעה 9.30, במשרדי החברה, רח' עתיר 
סופי של המפרק, המראה  דוח  הגשת  לשם  סבא,  כפר   ,9 ידע 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק רכלבסקי, מפרק
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צ'וזר בע"מ
)ח"פ 514714948(

)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 29/04/2016 בשעה 17:00, במשרד שנהב ושות', רח' 
4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  הנחושת 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אריאל הלוי, מפרק

מולטה טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 514708445(

)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 11/05/2016 בשעה 20:00, אצל המפרק, רח' 
קלאוזנר 2, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אלון פורת, מפרק 

א.ר.מ. כנען השקעות בע"מ
)ח"פ  513993923(

)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 08/03/2016 התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גילי  
08-9477080, למפרק  10, רחובות, טל'  ארז, מרח' מנחם פלאוט 

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 08/05/2016  
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.         

גילי ארז, מפרק

לפרק את החברה מרצון ולמנות את לופו אנדרי, מרח' הופמן 
רואלד 12, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

לופו אנדרי, מפרק

לסיאל עסקים בע"מ
)ח"פ 51-173202-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הרשום  במשרדה   ,10.55 בשעה   ,23.5.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
של החברה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לופו אנדרי, מפרק

שימתם  בע"מ
)ח"פ 51-525036-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  גזונדהייט,  את שמעון  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מחלקי המים 21, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמעון גזונדהייט, מפרק

שימתם  בע"מ
)ח"פ 51-525036-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.5.2016, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' מחלקי 
המים 21, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון גזונדהייט, מפרק
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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 המפרקת הנ"ל.

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

לירון נחום, עו"ד, מפרקת 

הודו ונצ'רס החזקות בע"מ
)ח"פ 514054303(

)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 06/03/2016  
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
טל'  ,6702301 תל–אביב-יפו   ,132 בגין  דרך  מרח'  בועז,   רעם  

03-6081960, 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.

רעם בועז, מפרק 

אבי תל ושות' בע"מ
)ח"פ 515106318(

)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 08/03/2016  
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר 
סגל, מרח' דרך אלנבי 9, חיפה, טל' 04-8516040, 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.

ניר סגל, עו"ד, מפרק 

באז-וואספ בע"מ
)ח"פ 514793363(

)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 08/03/2016  
בן  דן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

היילה מערכות טיהור אוויר בישראל בע"מ
)ח"פ 515221224(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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 02/03/2016 התקבלה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 עו"ד מריה  רוזנבלום, מרח' פנחס לבון 18, נתניה 4270121, טל'

072-2333580, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת 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 03/07/2016  
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  12:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

מריה רוזנבלום, עו"ד, מפרקת 

מיילסטונס מערכות גישה אס פי סי בע"מ
)ח"פ 513963371(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10/12/2015 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון  טירה, מרח' 
מדינת היהודים 85, הרצליה, טל' 073-7135515, 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.

רון טירה, מפרק 

י.מ ירוק בעיניים עצי פרי בע"מ
 )ח"פ 514464700(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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 27/12/2015  
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרקת    ,04-6706702 טל'  טבריה,   ,1 אילת  מרח'  נחום,  לירון 

החברה.
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.12.2015, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסי נחמני, מרח' 

יפו 24, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסי נחמני, עו"ד, מפרק

גרינברג מערכות אלקטרוניקה בע"מ
)ח"פ 51-289135-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  אומסי,  אבי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

הרצל 76, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבי אומסי, רו"ח, מפרק

יהודה ארליך נאמנויות בע"מ
)ח"פ 51-345949-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  בטאט,  גיא  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יגאל אלון 65, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיא בטאט, עו"ד, מפרק

גרג כפר סבא בע"מ
)ח"פ 51-426834-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.2.2016, התקבלה 

6, תל–אביב-יפו, טל' 03-5290564, למפרק  ארי, מרח' התנופה 
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.

דן בן ארי, מפרק 

טינגיס מובי בע"מ
)ח"פ 514886308(

)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  
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף אסף  
 ,077-2203515 טל'  תל–אביב-יפו,   ,54 העם  אחד  מרח'  זגורי, 

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.

יוסף אסף זגורי, עו"ד, מפרק 

טריידמקס בע"מ
)ח"פ 515198307(

)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  
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף אסף  
 ,077-2203515 טל'  תל–אביב-יפו,   ,54 העם  אחד  מרח'  זגורי, 

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.

יוסף אסף זגורי, עו"ד, מפרק 

נותם ייזום בניה ויבוא בע"מ
)ח"פ 51-484364-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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זילברברג,  עמיחי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 ,03-9562858 טל'   ,75289 לציון  ראשון   ,10 הקורא  עין  מרח' 

למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמיחי זילברברג, עו"ד, מפרק

רפז בע"מ
)ח"פ 51-266096-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.2.2016, התקבלה החלטה 
זילברברג,  עמיחי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 ,03-9562858 טל'   ,75289 לציון  ראשון   ,10 הקורא  עין  מרח' 

למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמיחי זילברברג, עו"ד, מפרק

ר.מ. קולקשן )2003( בע"מ
)ח"פ 51-345395-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל איגר, מרח' נריה 5, פתח 

תקווה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רחל איגר, מפרקת

אוטוקופי בע"מ
)ח"פ 51-459116-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

הולנדר,  עומר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
מרח' ששת הימים 19, קריית חיים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עומר הולנדר, מפרק

י.ל.ג. אחזקות )2001( בע"מ
)ח"פ 51-318324-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  חיים,  ישראל  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הברזל 23, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ישראל חיים, רו"ח, מפרק

אתל תיקים בע"מ
)ח"פ 51-260114-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.2.2016, התקבלה החלטה 
זילברברג,  עמיחי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 ,03-9562858 טל'   ,75289 לציון  ראשון   ,10 הקורא  עין  מרח' 

למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמיחי זילברברג, עו"ד, מפרק

אקאמי בע"מ
)ח"פ 51-214320-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.2.2016, התקבלה החלטה 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2016, התקבלה החלטה 
ברגר-שכטר,  רחל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 מרח' סוקולוב 11, ת"ד 134, הרצליה 46101, טל' 09-9509063, פקס' 

09-9509062, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רחל ברגר-שכטר, עו"ד, מפרקת

דאודי בתי קפה בע"מ
)ח"פ 51-484483-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.2.2016, התקבלה החלטה 
מרח'  סלבין,  ירון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

פלטין 1, ראשון לציון 75653, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ירון סלבין, עו"ד, מפרק

פינק טונר טק בע"מ
)ח"פ 51-440835-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף לוי, מרח' פרופ' 

שור 7, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף לוי, עו"ד, מפרק

ביא אינדוסטריס בע"מ
)ח"פ 51-448326-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,1.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.2.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוטי גולדשטיין, מרח' 

החבצלת 38, קריית עקרון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מוטי גולדשטיין, עו"ד, מפרק

תימה אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-369290-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2016, התקבלה החלטה 
ברגר-שכטר,  רחל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 מרח' סוקולוב 11, ת"ד 134, הרצליה 46101, טל' 09-9509063, פקס' 

09-9509062, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רחל ברגר-שכטר, עו"ד, מפרקת

תימה וורלד וייד בע"מ
)ח"פ 51-379370-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2016, התקבלה החלטה 
ברגר-שכטר,  רחל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 מרח' סוקולוב 11, ת"ד 134, הרצליה 46101, טל' 09-9509063, פקס' 

09-9509062, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רחל ברגר-שכטר, עו"ד, מפרקת

תימה יו קיי בע"מ
)ח"פ 51-387779-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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החלטה  התקבלה   ,6.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף אוזלבו, מרח' בזל 33, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף אוזלבו, מפרק

אסטל טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-274193-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפת נושים סופית

ו–338   )4(327 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
נושים סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2016, בשעה 
בית   ,4 ויצמן  רח'  ושות',  נאמן  פוקס,  הרצוג,  במשרדי   ,10.00
אסיה, תל אביב, לשם הגשת דו"ח הסופי של המפרק, המפרט 
בנכסי  נעשה  ומה  פירוק העסקים של החברה  התנהל  כיצד 

החברה וכן יושמעו ביאורים נוספים מאת המפרק.

אשר דובב, עו"ד, מפרק  

עמותת תושיע - פיתוח קהילתי 
)ע"ר 58-007913-5(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 1.1.2016, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את יועץ המס יורם טדסקי, מרח' יאנוש קורצ'אק 

17, ירושלים, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
יורם טדסקי, יועץ מס, מפרק

מדבר איסט בע"מ
)ח"פ 51-407672-8(

הודעה בדבר הפסקת הליכי הפירוק מרצון

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2016, התקבלה החלטה 

במניין חוקי להפסיק את הליכי פירוק החברה מרצון. 

אלי הלם, עו"ד, מפרק

  

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרן לרנר, מרח' 
אורי צבי גרינברג 3, רעננה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אהרן לרנר, מפרק

גדי הרצליך יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-218050-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,2.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צפורה הרצליך, מרח' 

הארבעה 24, תל אביב, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

צפורה הרצליך, עו"ד, מפרקת

סולן לאמנויות הבמה בע"מ
)ח"פ 51-507858-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.3.2016 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רביב צפרוני, מרח' דרך 

מנחם בגין 7, רמת גן, טל' 03-6109000, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רביב צפרוני, עו"ד, מפרק

אוזלבו יוסף בע"מ
)ח"פ 51-084063-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 




