
רשומות

ילקוט הפרסומים
14 ביוני 2016 7283 ח' בסיוון התשע"ו

עמוד עמוד

 הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדר
7730 כובל לפי חוק ההגבלים העסקיים.................................  

7731   ............................. רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו–תקן 

7736 הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו–תקן .......  

7740   ..................... הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 

7741 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה...........................................  

7761 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט .......................  

7761 הודעות מאת הציבור ..................................................................  



ילקוט הפרסומים 7283, ח' בסיוון התשע"ו, 14.6.2016  7730

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

)להלן - החוק(, ולאחר שקוימה  בתוקף הסמכות המוקנית לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 
התייעצות עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום ט"ז באדר א' התשע"ו )25 בפברואר 2016( הוחלט על מתן 

פטור מאישור הסדר כובל,  כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמס'

אלתא מערכות בע"מ 9785

התעשייה האווירית לישראל בע"מ

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ 

פוד נישא ומזגן לפודבלעדיות ואי–תחרות

תוקפו של הפטור מוגבל לעשר שנים.

החלטת הפטור מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של ההסדר אינו 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטת הפטור לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון 
צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

כ' באדר א' התשע"ו )29 בפברואר 2016(

)חמ 3-41-ה1(
                        אורי שוורץ

       ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים
___________

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום ד' בניסן התשע"ו )12 באפריל 2016( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, 

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

10322 Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft
בע"מ,   )1991( ומכונים  רפואה  שירותי  הכליה   ,GmbH
נפרומד בע"מ, מור -  נפרומור בע"מ,  נפרומור בע"מ, ש.ד. 
.T.T.G. Company Ltd, מתי  בע"מ,  רפואי  למידע  המכון 
פולג-פלק, מ. פלק אחזקות בע"מ, אבנר גולדנברג, תעוז - 
חברה לניהול ואחזקת חברות בע"מ, שירותי בריאות כללית, 
קרן למחקרים רפואיים של המרכז הרפואי אסף הרופא, טבע 

מדיקל שיווק בע"מ, סולומון, לוין, אלשטיין בע"מ

אי–תחרות; אי–שידול; 
בלעדיות; הבטחת אספקה 

והבטחת רכישה; שיתוף 
פעולה בין מתחרים 

שירותי טיפול בהמודיאליזה 
אספקה והפצת מכונות, 

מוצרים נלווים ומתכלים 
לטיפולי המודיאליזה

הפטור להסדר ההפצה בין Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft GmbH )להלן - FMC( וטבע מדיקל 
המודיאליזה  מוצרי  תפיץ  לא  מדיקל  טבע  בתנאים,  שנקבעה  הביניים  תקופת  לאחר  השאר,  בין  ולפיהם,  בתנאים  ניתן 
המיוצרים או מסופקים על ידי .Baxter International Inc )להלן - Baxter( ותנקוט פעולות מסוימות שנועדו להקל את 
התנאים להתקשרותה של Baxter עם מפיץ חלופי בכפוף להוראות הקבועות בתנאים. תוקפו של הפטור למשך שמונה שנים.

תוקפו של הפטור להסכמי האספקה, השירותים והלוגיסטיקה בין טבע מדיקל בע"מ, FMC, סולומון, לוין, אלשטיין 
בע"מ ונפרומד בע"מ לשמונה שנים.

___________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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תוקפם של הפטורים שעניינם התחייבות המוכרים לאי–תחרות בעסק הנרכש לתקופה מרבית של ארבע שנים, כמפורט 
בהחלטה ביחס לכל אחד מן ההסדרים, ולעניין מתי פולג-פלק ארבע שנים או שנתיים מיום סיום העסקתו. 

תוקפם של הפטורים בעניין המשך אספקה ורכישה של שירותי טיפול בהמודיאליזה לחמש שנים.

תוקפו של הפטור בעניין שיתוף הפעולה בין בית חולים אסף הרופא ונפרומור לחמש שנים.

החלטתי מתבססת על כך שבכפוף לתנאים לעיל, אין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו 
של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון 
צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בניסן התשע"ו )18 באפריל 2016(

)חמ 3-41-ה1(
                         אסף אילת

        ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו–תקן
לפי תקנות התקנים )תו–תקן וסימן השגחה(, התשמ"ב-1982

לסמן  ההיתרים  רשימת  בזה  מתפרסמת  התשמ"ב-11982,  השגחה(,  וסימן  )תו–תקן  התקנים  לתקנות  13)ג(  לתקנה  בהתאם 
מצרכים בתו–תקן, שנתן מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11)ב( לחוק התקנים, התשי"ג-21953:

תאריך מתן 
המצרך שלגביו ניתן ההיתרשם בעל ההיתרמספר ההיתרההיתר

מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת חירום א.ש. טכנולוגיות חירום בע"מ8.12.1573149

א.ח.א.ב אספקת חומרים שיווק 17.12.1578392
ושרותים )1985( בע"מ

יריעות לאיטום גגות: יריעות ביטומן משופר 
בפולחמרים. מזוינות בסיבי פוליאסטר או בסיבים 

אחרים לא ארוגים המיועדות להתקנה בריתוך.

מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: דלתות תבור בע"מ17.12.1574371
מלבני עץ או/וגם מלבנים מחומרים אחרים )למעט 

פלדה( לדלתות סובבות

תמיסת אוריאה מימית לחיזור פליטות של תחמוצת דיפוכם-עמגל )יצור כימיקלים( בע"מ17.12.1575892
חנקן ממנועי דיזל: דרישות איכות 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: הוטר אלקטריק בע"מ17.12.1576240
דרישות מיוחדות למחממי מים מיידיים

כימיכלור )2005( שיווק כימיקלים 17.12.1578058
בע"מ

כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן 
ביסולפיט )נתרן מימן סולפיט( 

מודל גן מיתקני משחק ושעשועים 17.12.1578485
בע"מ

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות 
בדיקה. ייצור והתקנה

מודל גן מיתקני משחקים ושעשועים 17.12.1578486
בע"מ

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות 
בדיקה נוספות לנדנדות תלויות.

ייצור והתקנה

1  ק"ת התשמ"ב, עמ' 1591.

2  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34.
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תאריך מתן 
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מודל גן מיתקני משחקים ושעשועים 17.12.1578487
בע"מ

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות 
בדיקה נוספות מאזניים ולמיתקני נענוע.

ייצור והתקנה

מודל גן מיתקני משחקים ושעשועים 17.12.1578488
בע"מ

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות 
בדיקה נוספות מאזניים ולמיתקני נענוע.

התקנה בלבד

חלונות: חלונות אלומיניוםמולטי דורלוק בע"מ17.12.1577787

חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ביטחון מולטי דורלוק בע"מ17.12.1577788
פנימיים במרחבים מוגנים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה מתקן גן )מ.א.( בע"מ17.12.1576501
ולתפעול

מועצה אזורית שפיר - גני ילדים 

סלע הנדסה תעשייה וייצור מוצרי 17.12.1578482
בטון בע"מ

חוליות טרומות מבטון לתאי בקרה: חוליות גליליות 
מבטון לא מזוין

סלע הנדסה תעשייה וייצור מוצרי 17.12.1578484
בטון בע"מ

מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של 
כלי רכב והולכי רגל - דרישות תכן, בדיקות טיפוס, 

סימון, בקרת איכות

סלע הנדסה תעשייה וייצור מוצרי 17.12.1578411
בטון בע"מ

מוצרי בטון טרומיים לריצוף

סלע הנדסה תעשייה וייצור מוצרי 17.12.1578477
בטון בע"מ

אבני שפה ואבני תעלה טרומות מבטון

סלע הנדסה תעשייה וייצור מוצרי 17.12.1578483
בטון בע"מ

צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין

מערכות צרת פוליאתילן לאספקת דלקים גזיים: פלעד ח.י תעשיות בע"מ17.12.1578745
התאמת המערכת לייעודה

ריתוך פנים 

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספקק.ל. הנדסת חשמל בע"מ17.12.1574752

מצפא - מפעלי צביעת פרופילי 17.12.1521459
אלומיניום בע"מ

פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: 
פרופילים מוגמרים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ש.ח.ר אסיסטנס בע"מ17.12.1574437
ולתפעול

מועצה אזורית עמק יזרעאל - גנים ציבוריים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ש.ח.ר אסיסטנס בע"מ17.12.1574438
ולתפעול

מועצה אזורית עמק יזרעאל - גני ילדים

מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - א. צום מעליות בע"מ26.1.1678517
מעליות חשמליות

מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - א. צום מעליות בע"מ 26.1.1678518
מעליות הידרוליות
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תאריך מתן 
המצרך שלגביו ניתן ההיתרשם בעל ההיתרמספר ההיתרההיתר

איסיל - טורקיה26.1.1668172
 ISIL MUHENDISLIK MAKINA 
VE INSAAT SAN

אוורור בבניינים - מובלים מידות ודרישות מכניות 
למובלים גמישים

פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - ארפל אלומיניום בע"מ26.1.1676047
דרישות ובדיקות

מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: תכן, דורון טכנולוגיות אב"כ בע"מ26.1.1677392
התקנה ותחזוקה

מכללי דלתות עץ או/וגם מגללי דלתות לבודות: דלתות תבור בע"מ26.1.1674372
דלתות לבודות סובבות

זשיאנג סאס -  סין26.1.1678308
 ZYHEJIANG SAS VALVE
INDUSTRIAL CO. LTD.

מצמדים מתוברגים לציוד לכיבוי אש

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות מיאש גרופ בע"מ )דשא דשא(26.1.1668156
בדיקה 

צמנט: צמנט רגילמלט הר טוב בע"מ26.1.1677302

צמנט: צמנט רגילמלט הר טוב בע"מ26.1.1677786

צמנט: צמנט רגילמלט הר טוב בע"מ26.1.1677789

מצרפלס - סין26.1.1667354
YUHUAN YUNDA VAVE CO.LTD

מערכות צנרת רב–שכבתית למיתקני מים חמים 
וקרים, בתוך בניינים: התאמת המערכת לייעודה 

YUHUAN YUNDA VALVE CO.LTD :אתר ייצור

בלוקי בטון: בלוקי קירמרכז הבלוקים והמשתלבות בע"מ26.1.1678256

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות נ.ע. לבה בע"מ26.1.1667600
בדיקה נוספות למסילות גלישה 

התקנה בלבד

נעמן מעליות הרכבה ושווק בע"מ26.1.1660407
 WITTUR ASANSOR SANAYI VE
TICATET LIMITED

מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה מעליות 
חשמליות 

WITTUR ASANSOR SANAYI VE TICATET LIMITED :יצרן

26.1.1677036FUTURA SYSTEMS S.L - מערכות צנרת פלסטיק לתיעול ולביוב תת–קרקעיים פוטורה
בלא לחץ - מערכות צנרת בעלת דופן מבני 

מפוליוויניל כלורי קשיח )PVC-U( , מפוליפרופילן 
)PP( ומפוליאתילן

ש.א.ל ציוד טכני בע"מ - 26.1.1674261
 TIANJIN BAOLAI INDUSTRY &
ESTATE

צינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר ובלא 
תפר לשימוש במערכות אוטומטיות )מתזים( לכיבוי 

אש
 HAIHE ROAD DAQUIZHUANG 6ESTATE  

מנעולי תלייה מופעלים על ידי מנגנון גלילירב בריח )08( תעשיות בע"מ26.1.1676658

26.1.1677501 VIKO ELEKTRIK E ELEKTRONIK
ENDUSTRISI SAN.VE TIC-TURKEY

מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמיתקני 
חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות.

אביון קבלו - 17.2.1670527
 AVION KABLO SANAYI VE
TICARET ANONIM

כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים 
שאינם גדולים מ–450/750 וולט: כבלים בלא מעטה 

המיועדים לתיול קבוע.
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אביון קבלו - 17.2.1679212
 AVION KABLO SANAYI VE
TICARET ANONIM

כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים 
שאינם גדולים מ–450/750 וולט: כבלים בלא מעטה 

המיועדים לתיול קבוע.

אמלין שיווק בע"מ -17.2.1677574
 TIANJIN BAOLAI STEEL 
INDUSTRY

צינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר ובלא 
תפר לשימוש במערכות אוטומטיות )מתזים( לכיבוי 

אש. 
 TIANJIN BAOLAI STEEL INDUSTRY :אתר ייצור

GROUP

פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים ארפל אלומיניום בע"מ17.2.1675147
- התקנה

מוצרי בטון טרומיים לריצוףאשטרום תעשיות בע"מ חברה17.2.1679229
מבנה השכבות: שתי שכבות

בלוקים מבטון - תאי מאושפרים באוטוקלבאשטרום תעשיות בע"מ חברה17.2.1679230

גיל תייר - אספקת חול ואחזקת גנים 17.2.1678136
בע"מ

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה 
ולתפעול

תחזוקה בקריית ארבע - גנים ציבוריים

גיל תייר - אספקת חול ואחזקת גנים 17.2.1678137
בע"מ

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה 
ולתפעול

תחזוקה בקריית ארבע - גני ילדים

כימי - כל הובלה והספקת כימיקלים 17.2.1669340
בע"מ

כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה

חומצה הידרוכלורית

מדסם - טורקיה17.2.1677206
 MEDCEM MADENCILIK VE
YAPI MALZEMELERI SANAYI

CEMI צמנט: צמנט רגיל

מדסם - טורקיה17.2.1677485
 MEDCEM MADENCILIK VE
YAPI MALZEMELERI SANAYI

 CEMII צמנט: צמנט רגיל

סימנט אי אס - טורקיה17.2.1678007
 HERECLES GENERAL CEMENT
 COMPANY VOLOS

צמנט: צמנט רגיל - CEMII מעורב

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה עיריית דימונה - אגף הנדסה17.2.1668366
ולתפעול

תחזוקה בעיריית דימונה - גני ילדים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה עיריית דימונה - אגף הנדסה17.2.1679256
ולתפעול

תחזוקה בעיריית דימונה - בתי ספר

פיקניום - איטליה17.2.1674542
PICENUM  PLAST SPA. 

מערכות צנרת פלסטיק - צינורות ואבזרים 
מפוליאתילן להספקת מים, לתיעול ולביוב בלחץ: 

התאמת המערכת לייעודה 

מכללי דלתות מגן: דלתות כניסה ראשית לדירות פרפקט דור בע"מ17.2.1676021
מגורים, למשרדים ולעסקים - ייצור

תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי; קמין סנטר בע"מ17.2.1677256
תנורי הסעה עצמאיים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה א.ד. מתקני משחק בע"מ13.3.1678363
ולתפעול

תחזוקה במעלה אדומים - גני ילדים
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מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת חירוםא.ש. טכנולוגיות חירום בע"מ13.3.1678457

אייסי דאס - טורקיה13.3.1672810
 ICDAS CELIK ENERJI TERSANE
VE ULASIM

פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה אלו את ניצן13.3.1677843
ולתפעול

תחזוקה בעיריית תל אביב - גנים ציבוריים ביריד מזרח

מוספים לבטון ולדייס: מוספים לבטוןאנרמית בע"מ13.3.1676885

מוספים לבטון, למלט ולדיס: מוספים לבטון הגדרות אנרמית בע"מ13.3.1679420
דרישות, התאמה, סימון ותיווי

אס סימנטו - טורקיה13.3.1677727
AS SIMENTO SANAYI TICARET A.S.

צמנט: צמנט רגיל

אס סימנטו - טורקיה13.3.1679418
 AS SIMENTO SANAYI TICARET
A.S.

צמנט: צמנט רגיל

מכללי דלתות מגן: דלתות כניסה ראשית לדירות ארפל אלומיניום בע"מ13.3.1675946
מגורים, למשרדים ולעסקים - ייצור

מוצרי בטון טרומיים לריצוףאשטרום תעשיות בע"מ חברה13.3.1679421

אבני שפה ואבני תעלה טרומות מבטוןאשטרום תעשיות בע"מ חברה13.3.1679525

מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש דלתות ירושלים בע"מ13.3.1669271
סובבות

מודגל מתכת )99( בע"מ - סין13.3.1676665
JINAN MEIDE CASTING CO.LTD.

אבזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספקמ.ג. אדם הנדסת חשמל בע"מ13.3.1676116

מיתקני משחקים : דרישות בטיחות נוספות ושיטות מתקני פסגות בע"מ13.3.1678757
בדיקה נוספות למגלשות 

ייצור והתקנה 

סימנט אי אס - טורקיה13.3.1675532
 HERECLES GENERAL CEMENT
COMPANY VOLOS

צמנט: צמנט רגיל
אתר ייצור: 

 HEARACLES GENERAL CEMENT COMPANI
MILAKI LAFARGE

סימקו סימנטו - טורקיה13.3.1678035
 CIMKO CIMENTO VE BETON 
SAN.TIC.A.S

צמנט: צמנט רגיל

דבקים לאריחים: הגדרות ודרישותשחל חומרים לבנין בע"מ13.3.1677766

דבקים לאריחים: הגדרות ודרישותשחל חומרים לבנין בע"מ13.3.1679453

חומרי מילוי למוקשים רגילים בין אריחים: דרישות, תרמוקיר תעשיות  )1980( בע"מ13.3.1675725
מיון וכינוי

קיי סי אס - טורקיה28.3.1677085
 KCS KAHRAMANMARS
CIMENTO BETON SANAYI

CEMI - צמנט: צמנט רגיל

קיי סי אס - טורקיה28.3.1677086
 KCS KAHRAMANMARS
CIMENTO BETON SANAYI

CEMII - צמנט: צמנט רגיל
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דרישות מינימום בעבור אמצעים לגילוי ולתיעוד מלם תים בע"מ - א11.4.16747883
של עברות תנועה: מערכות הכוללות יחידות קצה 

אוטומטיות לא מאוישות - נת"צ

דרישות מינימום בעבור אמצעים לגילוי ולתיעוד מלם תי ם בע"מ - א11.4.16790803
של עברות תנועה: מערכות הכוללות יחידות קצה 

אוטומטיות לא מאוישות - נת"צ

הערה: פירוט הדגמים של המוצרים שלגביהם ניתנו ההיתרים נמצא במשרדי מכון התקנים. 

כ"ח באייר התשע"ו )5 ביוני 2016(

)חמ 3-290-ה1(
                             דני עציוני

    ממלא מקום המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו–תקן
לפי תקנות התקנים )תו–תקן וסימן השגחה(, התשמ"ב-1982

בהתאם לתקנה 14)ג( לתקנות התקנים )תו–תקן וסימן השגחה(, התשמ"ב-11982, ובהתאם לסעיף 11)ב( לחוק התקנים, 
התשי"ג-21953, אני מודיעה כי בוטל תוקפם של ההיתרים,המפורטים להלן, לסמן מצרכים בתו–תקן וההיתרים האמורים 

נמחקו מרשימת ההיתרים:

המצרךמספר ההיתרהיצרן

דבקים לאריחים: הגדרות ודרישות 59924אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה 66446אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה מיתקנים 66588אורן מודל גן בע"מ
משולבים ממתכת - ייצור והתקנה 

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות 66589
לנדנדות תלויות - ייצור והתקנה

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות 66590
לנדנדות מאזניים ולמיתקני נענוע - ייצור והתקנה 

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות 70856
לנדנדות מאזניים ולמיתקני נענוע - ייצור והתקנה 

ציפוי מרקם כל בסיס פולימרים סינתטיים63757אושרי יוסף

אטמור -
ATMOR INDUSTRIES LTD

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות 69778
 ATMOR ELECTRONIC :למחממי מים מיידיים אתר ייצור

TECHNOLOGY DONGGUAN CO

א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה 
בע"מ

תקעים ובתי תקע לציוד קצה: מחבר 6 מגעות, לתקשורת 17011

מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות חשמליות 47736א. צום בע"מ

מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות הידרוליות47737

1  ק"ת התשמ"ב, עמ' 1591.

2  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34.
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מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול57455א.ד. מיתקני משחק בע"מ
תחזוקה במועצה מקומית כפר שמריהו

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול63201
תחזוקה בשפיים - ג"צ מרכזי

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק71681א.פ.ס.ק תעשיות בע"מ

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול71275איכות המשחק )ס.ק( בע"מ

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול56522אלו את ניצן בע"מ
תחזוקה בבית שמש

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול75469
תחזוקה בעיריית נתניה - גנים ציבוריים

חלונות: חלונות אלומיניום 16342אל-מור חן בע"מ

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות 75558אלקטרה מוצרי צריכה )1951( בע"מ 
למחממי מים מיידיים

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים המיועדים 1070אלתם עין השופט
לנורות פלואורניות לשפורפרות פלואורניות

בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי 23956
הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאי בטיחות 

מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאי

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים אלקטרוניים 46827
המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים המיועדים לנורות פריקה )למעט 

נורות פלואורניות(

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה 56404
ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים או/וגם בזרם ישר 

והמיועדים לנורות פלואורניות

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לציוד בקרה 71396
אלקטרוני המיועד למודולי דיודה פולטת אור )LED( והמוזן בזרם 

ישר או בזרם חילופים

 MDK KABLO SANAYI - אם.די.קיי
VE TICARET LTD.STI

כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים 68263
מ–450/750 וולט: כבלים בלא מעטה המיועדים לתיול קבוע

כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ–1 ק"ו )1.2 68264
ק"ו=UM( עד 30 ק"ו )36 ק"ו= UM(: כבלים למתח נקוב של 1 ק"ו )1.2 

)UM=ק"ו

בלוקים מבטון תאי מאושפרים באוטוקלב 8966אשקלית 268 בע"מ

מוצרי בטון טרומיים לריצוף61732

אבני שפה ואבני תעלה טרומות מבטון61733

מוצרי בטון טרומיים לריצוף.70228
מבנה השכבות: שתי שכבות

בלוקי בטון: בלוקי קיר14570בלוקל רביד

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה67960ג.פ.י עבודות מתכת בע"מ
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מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול70421גנית פארק בע"מ
תחזוקה בירוחם - גנים ציבוריים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול70500
תחזוקה בבני ברק - גנים ציבוריים

                   GRUPO GENERAL CABLE - גרופו
SISTEMAS S.L.U ABRERA

כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים 66144
מ–450/750 וולט: כבלים בלא מעטה המיועדים לתיול קבוע

 כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ–1 ק"ו69384
 )1.2 ק"ו=UM( עד 30 ק"ו )36 ק"ו= UM(: כבלים למתח נקוב של 1 ק"ו

)UM=1.2 ק"ו(

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול67265דמיון מיתקני משחק בע"מ

כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: מונעי אבנית בעבור 68534דשנים וחומרים כימיים בע"מ
 BK ממברנות-חומצות פוספניות ומלחיהן באחריות חברת גרמניה

 GIULINI GMBH

ציפוי מרקם על בסיס פולימרים סינתטיים 66494הכט אפרים 2002 בע"מ

ווירפול אירופה -                    
Whirlpool europe srl

מכשירים ביתיים צורכי גז לאפייה, לבישול ולצלייה 63681

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות 63682
לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים 

דומים נייחים

צבעי תחליב מימי רחיצים לשימוש פנימי66496חבוש בע"מ

תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי 1691חברת מ. וייסבורד ובניו בע"מ
תקע חד–מופעיים לזרמים עד 16 אמפר - דרישות כלליות 

ראש ברז מסגסוגת נחושת בעל כוש לא מתרומם1150יועם )1990( בע"מ

מנעול חבוי לדלת סובבת2323ייל מוצרי בטחון בע"מ

מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: מפוחים 72004ירוק בעיר תעשיות מיגון בע"מ

מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: שסתומים 72005

מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: מסננים72008

מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן 69111מזונייט ישראל בע"מ 

מכללי דלתות מגן: דלתות כניסה ראשית לדירות מגורים, למשרדים 69112
ולעסקים - ייצור

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה71142מחצבות כנרת )שותפות מוגבלת(

ייצור אלמנטים מבטון : בטון טרומי ייצור ומוצרים62954מרכז הברזל סחנין

צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין66440

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול67358מתקן גן )מ.א.( בע"מ
תחזוקה במ.מ. מצפה רמון - גנים ציבוריים 

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול70266
תחזוקה בשדרות - גנים ציבוריים
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המצרךמספר ההיתרהיצרן

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול69743מיתקני פסגות בע"מ
תחזוקה ברמת ישי - בתי ספר

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול69744
תחזוקה ברמת ישי - גנים ציבוריים

צמנט: צמנט רגיל - נשר הרטוב27760נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ

צמנט: צמנט רגיל - נשר הרטוב34634

מוצרי בטון טרומיים לריצוף9406סלע חברה למוצרי בטון בע"מ

אבני שפה ואבני תעלה טרומות מבטון10000

צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין16994

חוליות טרומות מבטון לתאי בקרה: חוליות גליליות מבטון לא מזוין17554

מכסים לפתחי זיקוק ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב 17563
והולכי רגל - דרישות תכן, בדקות טיפוס, סימון, בקרה ואיכות

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים אלקטרוניים 48464פ.א תאורת חירום בע"מ
המוזנים בזרם ישר והמיועדים לתאורת חירום לשפורפרות 

פלוארניות

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים אלקטרוניים 62047
המוזנים בזרם ישר והמיועדים לתאורת חירום

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה 68509
ובקרה אלקטרוניים המוזנים ממצברים והמיועדים לתאורת חירום 

)עצמאיים(

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות 74178פעלטון בע"מ
לנדנדות תלויות - התקנה בלבד

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות 74179
לסחרחרות -  התקנה בלבד

צובה ויז'ין מערכות תאורה חסכוניות 
אגש"ח בע"מ

מנורות: דרישות מיוחדות מנוות לתאורת כבישים ורחובות73799

תנורי חימום דירתיים המוסקים בגז פחמימני מעובה65511קמין סנטר בע"מ

מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות גומחה71509שטייניץ לירד הנדסת אורה בע"מ

מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת כבישים ורחובות71648

מיתקני משחקים : מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול66833שעשועים וספורט בע"מ
תחזוקה במועצה מקומית כוכב יאיר - גנים ציבוריים

מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה 47503תדיראן גרופ בע"מ

ELECTROLUX ITALY SPA12383מכשירים ביתיים צורכי גז לאפייה, לבישול ולצלייה

כ"ח באייר התשע"ו )5 ביוני 2016(

)חמ 3-290-ה1(
                             דני עציוני

    ממלא מקום המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי
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הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

 - )להלן  ג/20935  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
בזה הוועדה המקומית  8299 מצהירה  7101, התשע"ה, עמ'  בילקוט הפרסומים  פורסמה  התכנית(, שהודעה בדבר אישורה 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  כרמיאל  ולבנייה  לתכנון 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(, 
לפקודה בילקוט הפרסומים 7231, התשע"ו, עמ' 4488, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית כרמיאל מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

שטח )במ"ר(חלק מחלקה  גוש            ייעודתא שטח

414,535, 42, 49-47, 52, 1898353שצ"פ8

214, 215, 489, 499, 18983502שצ"פ9

18984125-120

130-127, 18984291שצ"פ13

1898349-477,000מבנים ומוסדות ציבור לחינוך21

31, 33, 35, 36, 42-38, 49-47, 18983פארק/גן ציבורי7
339 ,331 ,72 ,54-52

32,125

119, 130-126, 274, 276, 278, 18984דרך ו/או טיפול נופי15
 289 ,286 ,283

7,372

18983502 ,500 ,219

33, 37, 38, 18983497דרך ו/או נופי12

39-37, 40, 41, 18983495דרך ו/או נופי11

130-11914,686, 18984291דרך מוצעת6

18983 ,489 ,215 ,214 ,31 ,29 ,28 ,21
502 ,499

33, 42-35, 1898349-47דרך מוצעת5

1898352דרך מוצעת4

54-529,005, 71, 72, 18983331דרך מאושרת1

49, 52, 1898353דרך מאושרת2

31, 33, 39-37, 214, 215, 496, 18983דרך מאושרת3
502 ,498

18984121-119

53297, 54, 18983331מסילה ו/או טיפול נופי10

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

ט"ו באייר התשע"ו )23 במאי 2016(
)חמ 3-4(

        עדי אלדר
          יושב ראש הוועדה המקומית

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

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

  מחוז  תל-אביב

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

   0231464-507מס':
התכנית:תב"ע   91משתלה  מגרש - 4415שם

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

הועדה ובמשרדי אביב תל מחוז ולבניה לתכנון
תכנית מופקדת אביב תל ולבניה לתכנון המקומית

מס':   30 -גרסת: הוראות0231464-507מפורטת
  19 - תשריט

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

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  1תא/ ג/   התליה
  1תא/ ע/   כפיפות
  / ד2069תא/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
אביב משה   .-יישוב: תל רחוב: וילנסקי   יפו

מערב צפון בצד המשתלה   שכונת
  X: 184250קואורדינטה
  Y: 670600קואורדינטה

  

השרון. גובלים: רמת תכנון   מרחבי
  

וחלקות:   גושים
במלואן: , מוסדר, 6615גוש:    .298חלקות

  

התכנית:   מטרת
וחזית  א.  למגורים בעתיד מתכנון קרקע ייעוד שינוי

  מסחרית. 
למגורים  ב.  הבינוי קומות,  -קביעת הבניין, גובה קוי

מסחרית   חזית
של 136תכנון  ג.  ממוצע עיקרי בשטח מ"ר 80יח"ד

של עיקרי בשטח מסחרית קומה   מ"ר1,500מעל
  

התכנית: הוראות   עיקרי
למגורים.   א.  בעתיד מתכנון קרקע ייעוד   שינוי
של 136תכנון  ב.  עיקרי בשטח מ"ר, 10,880יח"ד

של לתקופה אחודה בבעלות להשכרה יהיו  20יח"ד
החלטות לפחות, וע"פ לעת.שנים מעת   הממשלה

קומת -קומות 6תכנון  ג.  מעל הגג על בנייה כולל לא
קולונדה. הקרקע ומרתפים. בקומת מסחרית   קרקע

בשטח  ד.  מסחר וקומת מסחרית חזית 1,500תכנון
  מ"ר.

הקרקע.  ה.  קומת בעורף מגורים   תכנון
או  ו.  המסחרית בקומה קיים שנאים ביתן של שילוב

ח.ח עם בתאום   .במרתף
  

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

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

התנ 100סעיף להגיש תוךלחוק, רשאי ימים 60גדות
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעתונים, למשרדי

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

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

ולבניה לתכנון מקומית ועדה למשרדי יומצא ההתנגדות
גוריון אביב, שד' בן אביב 68תל טלפון: -תל   יפו

03-7247262  
  

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

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

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

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

   0186262-506מס':
התכנית: ומבנים-/ג1124רג/ שם מגורים בניין

ברח'  ציבור שמשוןומוסדות   13-ו 9שועלי
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מפורטת1965-והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר
  17 - תשריט 26 -גרסת: הוראות 0186262-506מס':

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

הרשאות או   היתרים
הבאות:המתיחסת   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  3/ ג/ 340רג/   שינוי
  17/ ג/ 340רג/ מק/   שינוי
  / א1124רג/   שינוי
  15/ ג/ 340רג/   שינוי
  21/ ג/ 340רג/   שינוי
  19/ ג/ 340רג/ מק/   שינוי
  1/ 3/ ג/ 340רג/   שינוי
  26/ ג/ 340רג/ מק/   שינוי
  340רג/   שינוי
  1 / ג/340רג/   שינוי
  / ג340רג/   שינוי
  10/ ג/ 340רג/ מק/   שינוי
  12/ ג/ 340רג/ מק/   שינוי
  / ב21/ ג/ 340רג/ מק/   שינוי

  506-0213470  כפיפות
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ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
שמשון רחוב: שועלי גן   . 9,   13יישוב: רמת

  900,901,902חלקה- מצפון
וחלקות-מדרום שמשון   906,907,908רח' שועלי
  905,904חלקות-ממזרח
  912חלקה-ממערב

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 6158גוש:    .911, 909חלקות
חלקות: 6158גוש:    .1558, 910, 908, 907, 906חלקי

  X: 183450קואורדינטה
  Y: 665125קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
קיים  .1 מבנה של והריסה פינוי ע"י עירונית התחדשות

במקומה. מגורים מבנה   והקמת
בחלקה  .2 קרקע ייעוד ציבורית911שינוי , מחניה

ציבור. ומוסדות   למבנים
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מגורים  .1 בנין ד' להקמת מגורים אזור  6קביעת

עד בגובה קרקע קומת מעל גג  4.0קומות +קומת
חניה.  מרתף קומת   מעל

ומס' יחידות  .2 בנייה זכויות   דיור:קביעת
  יח"ד. 14יותרו  א. 
של  ב.  עיקרי שטח שטחי1350יותר ויותרו מ"ר

של ו 520שירות הקרקע מעל מ"ר 480- מ"ר
הקרקע.    מתחת

טיפוסי  ג.  קומה   מ'. 3.20גובה
בניין.   .3 קווי   קביעת
מ  .4 שמשון רח' שועלי רוחב מול 6.0-ל 4.0-הגדלת

תכנית 909חלקה לפי משולבת לדרך ייעודו ושינוי
  /א. 1124רג/

בנייה.   .5 היתר למתן תנאים   קביעת
בחלקה  .6 הציבור לטובת הנאה לזיקת שטח קביעת

של909 ברוחב הדרך הרחבת מ' ולפי 1, לצורך
משולבת. לדרך בצמוד בתשריט   המסומן

חלקהשינ  .7 ייעוד למבנים911וי ציבורית מחניה
חניון להקמת הוראות ציבור. קביעת ומוסדות

קרקעי. תת   ציבורי
  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים16/07/2015 , התשעה, 7075ובילקוט

  .13/07/2015, בתאריך7346עמוד
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
בגיןל אביב, דרך תל מחוז ולבניה אביב 125תכנון - תל
במשרדי: ועדה03-7632588טלפון: 67012יפו . וכן

גן, המעגל רמת ולבניה לתכנון גן   26מקומית רמת
בימים03-6753515טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל

לקהל, ובאתר פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות
 .www.pnim.gov.il םהפנימשרדשלהאינטרנט

  

אורון   גילה
ולבניהיו"ר לתכנון המחוזית   הועדה

תל   אביב- מחוז

  מחוז  צפון

מקומי: תכנון מחוז: צפון, מרחבי
נפתלי צפון, מעלה מחוז   גלילית

מס':ג/ מפורטת תכנית אישור בדבר   21839  הודעה
התכנית:שינוי ב' לשטחשם ממגורים קרקע ייעוד

ודת ציבור ג'אן -למבני   בית
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מפורטת1965-והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר
    21839  מס': ג/

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

הרשאות או   היתרים
הבאות:המ לתכניות   תיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  685ג/   שינוי
  20338ג/   שינוי

  16653ג/   כפיפות
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
ג'ן   .   יישוב: בית

הצפון   . מחוז מחוזית   יישוב: מקומית
מבנה הכפר. ליד של הישן הכפר , בגרעין במרכז שטח

העם. ובית המקומית   המועצה
  

  וחלקות:גושים
  X: 235875קואורדינטה
  Y: 763421קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
ודת,  ציבור למבני לשטח ב מגורים מאזור ייעוד שינוי
הדרך והסדרת הקימת לקומה מעל נוספת קומה בנית

התפילה. לבית   המובילה
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ודת. ציבור למבני לשטח ב מגורים מאזור ייעוד   שינוי

אולמותהוספת שיהוו הקיימת הקומה מעל שניה קומה
טכניים למתקנים חלקי באופן קומה ועוד התפילה לבית

מדרגות. וכדו') וחדר מעלית   (פיר
אחת. הכניסה : קומה מפלס   מתחת

המותרים:  הבינה שטחי סה"כ, מתוכם168%קביעת
ו118% עייקריים שירות.50% -שטחים   שטחי

ה בנייה : לפי מרווחי   תשריט.קביעת
תכסית :    .80%קביעת

בנייה :  גובה   מ'. 12קביעת
התפילה. לבית עד המובילה הדרך   הסדרת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים25/12/2015 , התשעו, עמוד7168ובילקוט

  .20/12/2015, בתאריך2031
  

המחוזית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ולב יצחקלתכנון הצפון, מעלה מחוז עילית 29ניה נצרת
במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן

נפתלי, האורנים מעלה ולבניה לתכנון  1מקומית
ועדה, 04-9978030טלפון: 24952תרשיחא-מעלות

צפון, דרך מחוז מחוזית מקומית ולבניה לתכנון מקומית
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עילית הממשלה  נצרת ה17000קרית מעוניין, וכל
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל, ובאתר הפניםמשרדשלהאינטרנטפתוחים
www.pnim.gov.il. 

  
  

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

   0238626-211מס':
התכנית: ג/שם תכנית בהוראות שכונת- 4952שינוי

  )22114(ג/נצרת- הגליל
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המחוזית1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי , כי
המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון

מס':  מפורטת תכנית מופקדת נצרת ולבניה לתכנון
  8 - תשריט 15 -גרסת: הוראות 0238626-211

וחלוקה: איחודאיחוד   וחלוקהללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  4952ג/   שינוי
  1173נצ/ מק/   שינוי
  20002ג/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: נצרת.

נצרת. של הצפוני   בצד
  X: 227000קואורדינטה
  Y: 736000קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

בשלמות:    .17827, 17825גושים
חלקות: 16580גוש:    .2חלקי
חלקות: 17610גוש:    .74, 73, 61, 39חלקי
במלואן: 17826גוש:  , 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7חלקות

14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,
26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,
38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,
50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,
62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,
74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,84 ,85 ,86 ,
87 ,88 ,89 ,90 ,91.  

  .93חלקות: חלקי17826גוש: 
  

התכנית:   מטרת
א',  מגורים לאזורי חניה למטרת שירות שטחי הוספת

ה' מיוחד.   ב', ה' ומגורים
  

התכנית: הוראות   עיקרי
לחניה. שירות שטחי הוספת בדבר בהוראות   שינוי

  

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

.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט

הרואה אחר תכנוני פרט בכל או בקרקע, בבנין מעוניין
פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את

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

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

יומצא04-6508555טלפון:  ההתנגדות . העתק
ו נצרת,למשרדי ולבניה לתכנון מקומית נצרתעדה

  04-6459200טלפון: 16000
  

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

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

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

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

   0354357-211מס':
התכנית:   22534ג/-114מגרש-שנלר-נצרתשם

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

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

  22 - תשריט 40 -גרסת: הוראות 0354357-211
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  2893ג/   שינוי
  202ג/ במ/   שינוי

  18951ג/   כפיפות
  1146נצ/ מק/   כפיפות
  11810ג/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
שנלר,, יישוב: נצרת   5060,רח' 114מגרששכונת
  X: 227353קואורדינטה
  Y: 734035קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 16531גוש:    .1חלקי

  

  מגרשים:
ג/ במ/  114 לתכנית   202בהתאם

ג/ במ/  41 לתכנית   202בהתאם
  

התכנית:   מטרת
בשכונת מגורים במגרש הבניה וזכויות בהוראות שינוי

בנצרת.   שנלר
  

הוראות   התכנית:עיקרי
זכוי הבינויתוספת התאמת תוך במגרש בנייה החניהות

ע"י : וזאת מוצע למצב   והתשתיות
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בנייה.  - הוראות   קביעת
ומפלסים.  - בנוי הנחיות   קביעת
וחניה.  -  תשתיות כולל השטח לפיתוח הוראות   קביעת
  

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי מעוניין כל
פתוחים האמורים באתרלקהל, וכןשהמשרדים

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

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

מחוזבעתונים,  ולבניה לתכנון המחוזית הועדה למשרדי
יצחק עילית 29הצפון, מעלה טלפון: 1753005נצרת

ועדה04-6508555 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק
נצרת, נצרת ולבניה לתכנון   טלפון: 16000מקומית

04-6459200  
  

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

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

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

שמונה מקומי:  קרית תכנון מחוז: צפון, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0241844-217מס':
התכנית:   יח"ד 33בנייתשם

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

המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית מופקדת שמונה קרית ולבניה לתכנון

  10 - תשריט 25 -גרסת: הוראות 0241844-217מס': 
וחלוקה: הבעליםאיחוד כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד

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

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  10877ג/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
הגרדוםיישוב: קרית רחוב: עולי שמונה, שמונה   קריית
  X: 253196קואורדינטה
  Y: 789732קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 13163גוש:    .55חלקי

  

התכנית:   מטרת
הכולל מבנה לבניית זכויות ומתן מגרשים  33איחוד

  יח"ד
התכנית: הוראות   עיקרי
מגרשים בין   .203-204א. איחוד

בנייה.ב. קביעת   זכויות
בנייה הוראות   ג. קביעת

  

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

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

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

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

יצחק הצפון, מעלה עילית 29מחוז 1753005נצרת
יומצא04-6508555טלפון:  ההתנגדות . העתק

שמונה,  קרית ולבניה לתכנון מקומית ועדה למשרדי
שמונה 37הרצל   04-6942454טלפון: 11019קרית

  

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

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

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

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

   0367326-261מס':
התכנית: א' למגוריםשם ממגורים ייעוד   שינוי

בחלקה   אעבלין - 60ומסחר
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

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

  4 -תשריט 7 -גרסת: הוראות 0367326-261מס': 
וחלוקה: וחלאיחוד איחוד   וקהללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  14290ג/   שינוי
  20544ג/   כפיפות
  8273ג/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  , יישוב: אעבלין
אעבלין   דרום
  X: 217975קואורדינטה
  Y: 746775קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 12208גוש:    .60חלקות
חלקות: 12208גוש:    .61, 36חלקי
חלקות: 12211גוש:    .81, 48חלקי

התכנית:   מטרת
בחלקה מסחרי מרכז   , אעבלין12208, גוש60הקמת
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התכנית: הוראות   עיקרי
ומסחר א' למגורים ממגורים ייעוד   שינוי

השטחים ומסחרקביעת מגורים באזור המירביים
ומסחר) השימושים (מגורים שני בין השטחים   וחלוקת
ומסחר מגורים באזור והתכליות השימושים   קביעת

הבניה וזכויות בהוראות   שינוי
מוצע מצב בתשריט שמסומן כפי בנין קווי   קביעת

בנייה היתרי למתן הוראות   קביעת
  

ו בתכנית, בימים לעיין רשאי מעוניין בשעותכל
לקהל, וכן פתוחים האמורים באתרשהמשרדים

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

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

מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעתונים, למשרדי
יצחק עילית 29הצפון, מעלה טלפון: 1753005נצרת

ועדה04-6508555 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק
אלונים,   שפרעם  טלפון:  גבעות ולבניה לתכנון מקומית

04-9502017  
  

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

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

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

   0254847-261מס':
התכנית: דרכיםשם מערכת   הסדרת

בניין קווי ג/ -והקטנת   .21909שפרעם
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מפורטת1965-והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר
  13 - תשריט 18 -גרסת: הוראות 0254847-261מס': 

וח וחלוקהלוקה:איחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  15969ג/   שינוי
  11383ג/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
שפרעם אלקרק   שכונת

  

וחלקות:   גושים
חלקות: 10274גוש:    .30 ,29, 28חלקי
חלקות: 10276גוש:    .9, 8, 6, 5, 4חלקי
במלואן: 10277גוש:    .2חלקות
חלקות: 10277גוש:    .10, 7, 6, 5, 4, 3, 1חלקי
חלקות: 10374גוש:    .2חלקי

  

  X: 217000קואורדינטה
  Y: 745700קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
בניין, קביעת קווי דרכים, הקטנת מערכת הסדרת

חלוקה לאישורהוראות תכנונית מסגרת יצירת לצורך
התוכנית. בתחום   מבנים

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מס'    א. שטח בתא הבנייה התוכנית 12זכויות לפי יהיו

ג/ שטח15969המאושרת לפי10-11ובתאי יהיו
ג/ המאושרת   .11383התוכנית

דרכים.  ב.  מערכת   הסדרת
בניין .  ג.  קווי   הקטנת
ח  ד.  הוראות   לוקהקביעת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים11/12/2015 , התשעו, עמוד7168ובילקוט

  .20/12/2015, בתאריך2036
  

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

במשרדי: ועד04-6508555טלפון: 1753005 ה. וכן
אלונים, מקומי גבעות ולבניה לתכנון שפרעם  טלפון: ת

בימים04-9502017 בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ובאתר פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

  . www.pnim.gov.ilהפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

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

   0290023-251מס':
התכנית: בהתאם22058ג/ שם תכנונית , חלוקה

הקיים, טורעאן   למצב
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

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

  21 - תשריט 21 -גרסת: הוראות 0290023-251מס': 
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאותהיתרים   או

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  10677ג/   שינוי
  8584ג/   שינוי
  277/ 8584גמ/ מק/   שינוי
  19292ג/   שינוי
  317/ 10689גמ/ מק/   שינוי

  35תמא/   כפיפות
  9/ 2תממ/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: טורעאן.

טורעאן כפר של הצפוני בצד נמצאת   השכונה
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  X: 235450קואורדינטה
  Y: 742800קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 16607גוש:    .215, 9חלקות
חלקות: 16607גוש:  , 173, 172, 171, 170חלקי

174 ,175 ,176.  
חלקות: 16610גוש:    .4חלקי
במלואן: 16632גוש:    .59, 58, 10, 8, 1חלקות
חלקות: 16632גוש:    .11חלקי

  

התכנית:   מטרת
הצפונית בשכונה רמ"י בניהול שטח של חלוקה הסדרת
ציבוריים ושטחים דרכים למגרשים, והסדרת טורעאן של

  פתוחים.
  

התכנית: הוראות   עיקרי
למגרשים.   -1 וחלוקה דרכים   הסדרת
מ   -2 למגורים מינימלי מגרש גודל   מ"ר400-שינוי

  מ"ר. 340 - ל
מ   -3 ציבור מבנה גובה   מ'. 12.5מ' ל 10-הגדלת
מעורב  -4 לשטח שצ"פ שטח ושינוי שצ"פים הסדרת

ושצ"פ. ציבור   מבני
מ  -5 המגורים במגרשי תכסית   .55% - ל46%-הגדלת
הנדסי.  -6 מתקן בייעוד בנייה זכויות   קביעת

  

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי מעוניין כל
לקהל, וכןשהמשרדים פתוחים באתרהאמורים
.כלwww.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט

בקרקע, בבנין הרואהמעוניין אחר תכנוני פרט בכל או
פי על לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי על נפגע עצמו את

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

יצחק הצפון, מעלה עילית 29מחוז 1753005נצרת
יומצא04-6508555טלפון:  ההתנגדות . העתק

המזרחי,    הגליל ולבניה לתכנון מקומית ועדה למשרדי
תבור   04-6772333טלפון: 15241כפר

  

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
  
  

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

   0253153-252מס':
התכנית: ומסחרשם למגורים ב ממגורים שינוי

בירכא וחינוך ציבור ומוסדות   ולמבנים
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המחוזית1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי   , כי
  

המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית מופקדת המרכזי הגליל ולבניה לתכנון

  18 - תשריט 23 -גרסת: הוראות 0253153-252מס': 
וחלוקה: איחודאיחוד   וחלוקהללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  19522ג/   שינוי
  6766ג/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: ירכא.

ירכא כפר של המערבי בחלק נמצאת   התכנית
  X: 218557קואורדינטה
  Y: 761964קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 18899גוש:    .68, 64חלקי

  

התכנית:   מטרת
ומוסדות מבנים ליעוד מגורים ביעוד המגרש של הסדרה
ליעוד מגורים ביעוד מגרש של והסדרה לחינוך ציבור

ומסחר -משולב   מגורים
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ב' -1 מגורים משטח ייעוד ומסחרשינוי   למגורים
וחינוך -2 ציבור ב' למוסדות מגורים משטח ייעוד   שינוי
ומסחר - 3 מגורים לשטח פתוח ציבורי משטח ייעוד   שינוי
ייעוד -4 לכל חנייה   הסדרת
ייעוד -6 לכל בנייה וזכויות הוראות   קביעת

  

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי מעוניין כל
לקהל,  פתוחים האמורים באתרוכןשהמשרדים

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

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

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

יומצא04-6508555טלפון:  ההתנגדות . העתק
המרכזי,    הגליל ולבניה לתכנון מקומית ועדה למשרדי

  04-9912621עכו  טלפון: 
  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
ו הנמקות בפירוט בכתב המאמתהוגשה תצהיר בלווי

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
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המרכזי מקומי:  הגליל תכנון מחוז: צפון, מרחב
מס':ג/ מפורטת תכנית אישור בדבר   19429  הודעה

התכנית:הגדלת בניןשם קווי ושינוי בנייה אחוזי
בתשריט למסומן סנאן -בהתאם   אבו
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

תכנית1965 –והבניה, התשכ"ה אישור , בדבר
מס': ג/     19429  מפורטת
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הר או   שאותהיתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  2777ג/   שינוי
  7513ג/   שינוי

  6770ג/   כפיפות
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
סנאן   .   יישוב: אבו

  

וחלקות:   גושים
חלקות: 18788גוש:    .41חלקי

  X: 215275קואורדינטה
  Y: 763175קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
בבנין קווי קומה, ושינוי בנייה, ותוספת אחוזי הגדלת

סנאן.18788בגוש :  41בחלקה :  אבו   בישוב
  

התכנית: הוראות   עיקרי
בנין"  קווי קומה, ושינוי בנייה, ותוספת אחוזי הגדלת

בתשריט".תבה למסומן   אם
מ הבנין גובה ל 3 -שינוי   קומות. 4 -קומות

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים20/12/2013 , התשעג, עמוד6566ובילקוט

  .20/03/2013, בתאריך3732
  

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

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
המרכזי, מקומ הגליל ולבניה לתכנון   טלפון:  ,עכוית

בימים04-9912621 בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ובאתר פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

העמקים מקומי:  מבוא תכנון מחוז: צפון, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0243501-257מס':
התכנית: מס' שם מתחם חדשה כנא 1שכ' מגורים   כפר

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

המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית מופקדת העמקים מבוא ולבניה לתכנון

  13 - תשריט 19 -גרסת: הוראות 0243501-257מס': 
וחלוקה: איחודאיחוד לעריכת הוראות הקובעת תכנית

זו מתכנית הנגזרת עתידית בתכנית   וחלוקה

והרשאות: בנייה שמכוחההתרי להוציאתכנית ניתן
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  8588ג/   שינוי
  16835ג/   שינוי
  1231ג/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
כנא   .   יישוב: כפר

כנא כפר ליישוב   מזרחית
  X: 233300קואורדינטה
  Y: 738600קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 17396גוש:    .104חלקי
במלואן: 17397גוש:    .67, 60חלקות
חלקות: 17397גוש:  , 58, 57, 43, 28, 25, 14חלקי

59 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,68 ,71.  
חלקות: 17403גוש:    .21חלקי
חלקות: 17404גוש:    .53, 1חלקי
במלואן: 17405גוש:    .4חלקות
חלקו17405גוש:    .40, 9, 5, 3ת: חלקי

  

התכנית:   מטרת
שכ' חדשה .  -   תכנון
מותרים. - ושימושים קרקע ייעודי   קביעת
תחבורה  . - מערך   תכנון
לשכ' חדשה. - קיימת שכ' מגורים   שילוב
המתחם. - לפיתוח והנחיות הוראות   קביעת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ל- לשטח מחקלאי ייעוד   : -שינוי

ודרכים. מגורים, ציבור,שצ"פ ומוסדות   מבנים
קרקע. ייעוד לכל המותרות התכליות   קביעת

בנייה. והוראות זכויות   קביעת
למגרשים. החלקות לחלוקת הנחיות   קביעת

  

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

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

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

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

העמקים, ציפורן מבוא ולבניה לתכנון נצרת 5מקומית
  04-6468585טלפון: 17000עילית

  

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

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
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העמקים מקומי:  מבוא תכנון מחוז: צפון, מרחב
מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0342048-257מס':
התכנית: וחסכוןשם זכויות-פרדס   ניוד

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

המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית מופקדת העמקים מבוא ולבניה לתכנון

  12 - תשריט 14 -גרסת: הוראות 0342048-257מס': 
וחלוקה: וחאיחוד איחוד   לוקהללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  10177ג/   שינוי
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
ישי וחסכון., יישוב: רמת פרדס   שכונת
  X: 215683קואורדינטה
  Y: 733684קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 11184גוש:   .137, 135, 134, 36חלקי

  

התכנית:   מטרת
וחסכון.- רה פרדס משכונת בחלק   תכנון

  

התכנית: הוראות   עיקרי
שטח  . 1 בתאי למגורים קרקע ייעוד 1,2,3קביעת

מגרש תכנית 9(במקום מיוחד" עפ"י "מגורים
בניין, תכסית10177ג/ קווי הגדרת ודרך), כולל

למגרשים.   גישה
ומבני  . 2 לשצ"פ מעורב ציבורי קרקע ייעוד קביעת

שטח בתא מגרש901ציבור עפ"י 79(במקום
ג/ שצ"פ10177תכנית עם בתכנית 84ואיחודו

המאושרים השטחים הגדלת המאושרת), תוך
ציבור.   לצרכי

שטח  . 3 בתא פתוח ציבורי לשטח קרקע ייעוד קביעת
מגרש 401 תכנית 86(הגדלת עפ"י שצ"פ בייעוד

  ).10177ג/
ג/  . 4 התכנית הוראות יתר לתכנית10177כל תקפות

  זו.
  

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

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

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

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

יצחק עילית 29הצפון, מעלה טלפון: 1753005נצרת
ועדה. העתק04-6508555 למשרדי יומצא ההתנגדות

העמקים, ציפורן מבוא ולבניה לתכנון נצרת 5מקומית
  04-6468585טלפון: 17000עילית

  

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

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

  
  

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

   0230193-262מס':
התכנית: מבניםשם לשטח מגורים משטח ייעוד שינוי

לדת. ציבור   ומוסדות
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מפורטת1965-והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר
  6 -תשריט 8 -גרסת: הוראות 0230193-262מס': 

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

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

התכנית  היחססוג   מספר
  7240ג/   שינוי
  4014ג/   שינוי
  13071ג/   שינוי
  12907ג/   שינוי
  6761ג/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: עראבה   .

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 19384גוש:    .44חלקות
חלקות: 19384גוש:    .128חלקי

  X: 230960קואורדינטה
  Y: 750980קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
ציבור ומוסדות מבנים לשטח מגורים משטח ייעוד שינוי

  לדת.
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ומוסדות  . 1 מבנים ביעוד בנייה והוראות זכויות הגדרת

לדת.   ציבור
לדת.  . 2 ציבור ומוסדות למבנים ממגורים ייעוד   שינוי

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים30/10/2015 , התשעו, עמוד7132ובילקוט

  .22/10/2015, בתאריך685
  

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

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
הגליל, לב ולבניה לתכנון   טלפון:  ,סח'ניןמקומית

בימים04-6746740 בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ובאתר פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
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חרמון מקומי:  מעלה תכנון מחוז: צפון, מרחב
מס':ג/ מפורטת תכנית אישור בדבר   21277  הודעה

ג מגורים התכנית:אזור אבראהים 2- שם תופיק, ע"ש
שמס   מג'דל

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

מס': ג/     21277  מפורטת
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
היחס   התכניתמספר  סוג

  18302גנ/   שינוי
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  35תמא/   כפיפות
  9858ג/   כפיפות
  3/ 2תממ/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
שמס   .   יישוב: מג'דל

  

וחלקות:   גושים
  X: 272700קואורדינטה
  Y: 796950קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
בהתאם  .1 בנייה וזכויות בהוראות לזכויותשינוי

ג/  המתאר בתכנית   המאושרת.9858המאושרות
בניין.  . 2 קווי   שינוי

  

התכנית:ע הוראות   יקרי
ו1 א מגורים מאזור ייעוד ג 3א - . שינוי מגורים   .2לאזור
בנייה.2 והוראות זכויות   . קביעת
גנ/ 3 בתכנית הקבועים בניין קווי   מאושרת.18302. שינוי

  

התכנית הפקדת על בתאריךהודעה בעיתונים פורסמה
הפרסומים04/09/2015 , התשעה, 7099ובילקוט

  .20/08/2015, בתאריך8244עמוד
  

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

במשרדי: ועדה04-6508555טלפון: 1753005 . וכן
ה מעלה ובניה לתכנון 12439חרמון,   מסעדהמקומית

בימים04-6983608טלפון:  בה לעיין רשאי המעוניין , וכל
לקהל, ובאתר פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

 .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  
  

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

   0337816-258מס':
בנייה,התכנית:שם אחוזי בנין,הגדלת קווי שינוי

הבניה ותכסית הבנין   גובה
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המחוזית1965 –ניה, התשכ"הוהב הועדה במשרדי   , כי
  

המקומית הועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית מופקדת נפתלי מעלה ולבניה לתכנון

  8 - תשריט 13 -גרסת: הוראות 0337816-258: מס'
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  16653ג/   שינוי
  685ג/   שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
ג'ן   .   יישוב: בית

ג'ן בית הישוב   מרכז
  X: 236075קואורדינטה
  Y: 763050קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 19516גוש:    .109חלקות
חלקות: 19516גוש:    .111, 110חלקי

  

התכנית:   מטרת
בנייה, זכויות באזורהגדלת בנייה בהוראות ושינוי

ג'אן בבית   מגורים
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מ בנייה אחוזי    209%- ל72%שינוי

מוצע מצב בתשריט המסומן לפי בניין קווי   שינוי
מ הקומות מספר   קומות 4-ל 2-הגדלת

מבנה גובה   הגדלת
מ קרקע תכסית   70%ל  36%- הגדלת

ל הצפיפות לדונם 5- הגדלת   יח"ד
  

ובשעות בתכנית, בימים לעיין רשאי מעוניין כל
לקהל,  פתוחים האמורים באתרוכןשהמשרדים

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

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

מחוזבעתונים, למשרדי ולבניה לתכנון המחוזית הועדה
יצחק עילית 29הצפון, מעלה טלפון: 1753005נצרת

ועדה04-6508555 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק
נפתלי, האורנים מעלה ולבניה לתכנון  1מקומית

  04-9978030טלפון: 24952תרשיחא-מעלות
  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
ב המאמתהוגשה תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט כתב

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

עבודתו), תשמ"ט וסדרי חוקר   .1989 -סמכויות
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מקומי:  משגב תכנון מחוז: צפון, מרחב
מס': גנ/ מפורטת תכנית דחיית בדבר   18510הודעה

במגרששם בנייה הנחיות   , לבון206התכנית: שינוי
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק

מפורטת1965 –והבניה, התשכ"ה תכנית דחיית ,בדבר
פורסמה18510מס': גנ/ הפקדתה דבר על שהודעה

בתאריך הפרסומים30/07/2010בעיתונים ובילקוט
  .16/09/2010, בתאריך48, התשעא, עמוד6135

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: לבון.

  

וחלקות:   גושים
חלקות: 18809גוש:    .6חלקי

  

התכנית:   מטרת
ל הבית של הבניה שטח מגבלת מ"ר. ביטול 400-שינוי

בחניה. קל לקירוי הדרישה החנייה. ביטול גובה   מגבלת
  

התכנית: הוראות   עיקרי
לפי המגרש משטח אחוז לפי בנייה שטחי מגבלת

מש/ מק/  מ2/ 146תכנית יותר לא   מ"ר.  400 -. אך
הבית לתקרת יחסי ובגובה מבטון יהיה החנייה גג

ותכנונית. אסטטית   לאחידות
  

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

במשרדי: ועדה, 04-6508555טלפון: 1753005 וכן
משגבמקומי ולבניה לתכנון משגב, -ת   פון:טלד.נ

בתכנית, בימים, 04-9990102 לעיין רשאי מעוניין כל
לקהל, וכןו פתוחים האמורים שהמשרדים באתרבשעות

  .www.pnim.gov.il הפניםמשרדשלהאינטרנט
  

אילן   אורי
ולבנייו"ר לתכנון המחוזית   ההועדה

צפון   מחוז

דרוםמחוז

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

   0163626-602מס':
התכנית: מגרש אילת 52שם חן אבני   שכונת

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

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

  12 - תשריט 14 -גרסת: הוראות 0163626-602
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים
לתכניות   הבאות:המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  6/ 152/ 03/ 2  שינוי

  

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: טופז   .9יישוב: אילת

  X: 194769קואורדינטה
  Y: 384537קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 40124גוש:    .54חלקות
חלקות: 40124גוש:    .55חלקי

  

ישנים:   גושים
נוכחי:  ישן:  - 40124גוש   .40007גוש

  

  מגרשים:
לתכנית 52   6/152/03/2בהתאם

  

התכנית:   מטרת
הבניה. במגבלות ושינוי זכויות   תוספת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
מאושר: סה"כ  ) 1 עיקרי הבניה: שטח זכויות שינוי

  מ"ר).231.6( 40%
הקובעת (תוספת320.0מוצע:  לכניסה מעל מ"ר
לכניסה60.0 -מ"ר) ו88.4של מתחת מ"ר

  הקובעת.
מאושר:  שירות למקלט10.0שטח  30.0+  מ"ר
מרבי למרתף (גובה   מ') 2.2מ"ר

הקובעת10.0מוצע: לכניסה מעל  20.0+  מ"ר
למקלט. הקובעת לכניסה מתחת   מ"ר

תכסית: מאושר: עד  ) 2 35%, מוצע: 30%שינוי
שטח. תא   משטח

בניין  ) 3 בנייה: קו קווי מרווחי  -צדדי (שמאלי) שינוי
מ' נקודתי 3.0מ', ( 4.5מ', מוצע:  5.0מאושר: 

  לגגון).
קדמי בנין  4.5 -מ' ו 7.5מ', מוצע:  8.0מאושר:  -קו

מקורה.    מ' למרפסת
צדדי (ימני)  בניין מ'  5.0מ', מוצע:  5.0מאושר:  -קו

מקורה. 3.0 - ו   מ' למרפסת
מכונות: עפ"י וחדר לבריכה בנייה קווי הגדרות

תחתיהמסו בנין בתשריט, קו   מ'. 1.0מן
ה  ) 4 מפלס בינוי0.00-שינוי תכנית עפ"י : מאושר

בנייה).18.37+, מוצע: 17.50 היתר   + (עפ"י
לבניה: מאושר:   ) 5 מרבי ו 7.0גובה שטוח  8.0 -מ' לגג

האבסולוטי רעפים (הגובה   +),25.50מ' לגג
רעפים. 25.90מ' =  8.4מוצע:    ולגג שטוח + לגג

בינוי.כמס בנספח   ומן
בינוי:   ) 6 בהוראות   שינוי

ל -גגות  א.  דרישה רעפים.60% -ביטול   גגות
לא - מרתף  ב.   שהגובה מרתפים מאושר: "שטח

על בחישוב2.20יעלה יכלל לא מ', שטחו
למגורים. המותרים הבניה   אחוזי

על   יעלה שגובהו שיעבור2.20במקרה חלק מ', כל
הגובה יכלאת הבניההמותר אחוזי בחישוב ל

למגורים (   ).40%המותרים
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החיצוניים",   לחצרות מהמרתף גישה תותר לא
וגובה המרתף לקומת חיצונית גישה מוצע: תותר

עד   מ'. 2.5מרתף
  

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

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

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

ולבניהבעיתונים, לתכנון המחוזית הועדה למשרדי
הדרום, התקוה שבע 4מחוז   טלפון: 84100באר

ועדה08-6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק
הנגב אילת, חטיבת ובניה לתכנון אילת 1מקומית

  08-6367114טלפון: 
  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
וב הנמקות בפירוט בכתב המאמתהוגשה תצהיר לווי

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

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

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

   0173211-602מס':
הבשמים ברח' דרך התכנית: מגורים   , 336שם

  שחמון, אילת 6רובע
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המחוזית, 1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי כי
המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה לתכנון
מס':  מפורטת תכנית מופקדת אילת ולבניה לתכנון

  8 -תשריט 9 -ת: הוראותגרס 0173211-602
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתייחסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  214/ 03/ 2  שינוי
  417/ מק/ 2  שינוי

  3/ 214/ 03/ 2  כפיפות
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
הבשמים. רחוב: דרך   יישוב: אילת

הבשמים, בשכ' שחמון ברח' דרך הממוקם התכנית שטח
  , אילת.6רובע - 

  X: 193195קואורדינטה
  Y: 383415קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 40129גוש:    .182חלקי
במלואן: 40130גוש:    .107חלקות

  

  

התכנית:   מטרת
מס'  במגרש מגורים למבנה בנייה בזכויות  336שינוי

בשכ' שחמון הבשמים   , אילת.6רובע-ברח' דרך
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מ  א.  עיקרית למטרה בנייה זכויות    180 -הגדלת

שלישית 13מ"ר (מתוכם 255- ל קומה עבור  -מ"ר
מדרגות). חדר   ביתן

שלישית  ב.  קומה מדרגות. -תוספת חדר   ביתן
מ  ג.  אחורי בניין קו   מ'. 3.2-ל 4.0- שינוי

  

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

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

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

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

הדרום, התקוה שבע 4מחוז   טלפון: 84100באר
ועדה08-6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

הנגב אילת, חטיבת ובניה לתכנון אילת 1מקומית
  08-6367114טלפון: 

  

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

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

  
  

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

   0225284-605מס':
הנחל"  התכנית: שכונת "פארק שבע -שם   באר
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המחוזית, 1965 – והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי כי
המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה לתכנון

מס':  מפורטת תכנית מופקדת שבע באר ולבניה לתכנון
  43 - תשריט 65 -גרסת: הוראות 0225284-605

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

הר או   שאותהיתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  163/ 102/ 02/ 5  שינוי

  188/ 02/ 11  כפיפות
  5/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  34תמא/   כפיפות
  23/ 14/ 4תממ/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  60/ 102/ 02/ 5  כפיפות
  3תמא/   כפיפות
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ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
שבע.יישוב:    באר

לדרך שבע באר נחל פארק בין התכנית , 25שטח
לכביש   .40מערבית
  X: 183000קואורדינטה
  Y: 571000קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 38463גוש:    .3, 2, 1חלקות
חלקות: 38463גוש:    .4חלקי
במלואן: 38464גוש:    .1חלקות
חלקות: 38464גוש:    .2חלקי
במלואן: 38465גוש:    .26, 17חלקות
חלקות: 38465גוש:    .23חלקי
חלקות: 100400גוש:    .54, 4, 3חלקי
חלקות: 400085גוש:    .1חלקי

  

מוסדר:   לא
חלקות: 38673גוש:    .9999חלקי
חלקות: 38674גוש:    .9999חלקי
חלקות: 38675גוש:    .9999חלקי

  

התכנית:   מטרת
לכ חדשה מגורים שכונת בגבולה4,061 -הקמת יח"ד

העיר. של   הדרומי
  

התכנית: הוראות   עיקרי
תמ"מ  . 1 עפ"י עירוני לפיתוח אזור של מפורט תכנון

יעודי23/14/4 קביעת א', ע"י קרקע: מגורים
ציבור, שטח ומוסדות ד', מבנים ג', מגורים מגורים
מסחרית, עירוני מוצעת, חזית פתוח, דרך ציבורי

נופי. טיפול ו/או   מעורב, דרך
ושימושים.  . 2 תכליות   קביעת
בנייה.  . 3 ומגבלות זכויות, הנחיות   קביעת
אדריכלי.  . 4 ועיצוב לבינוי הנחיות   קביעת
זי  . 5 רגלי.קביעת למעבר הנאה   קת
ותשתיות.  . 6 נופי לפיתוח הוראות   קביעת
סביבתי.  . 7 לפיתוח הנחיות   קביעת
חניה.  . 8 תקן   קביעת
ביצוע.  . 9 שלביות   קביעת

בנייה.  . 10 היתרי למתן תנאים   קביעת
  

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

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

התנגדות 100סעיף להגיש ימים 60תוךלחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעיתונים, למשרדי

הדרום, התקוה שבע 4מחוז   טלפון: 84100באר
ועדה08-6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

מנחם שבע, בגין באר ולבניה לתכנון באר 2מקומית
  08-6463807טלפון: שבע

  

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

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

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

   0251900-607מס':
עירונית שחיה התכנית: בריכת   שם

גוריון, דימונה בן   ברח' דרך
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המחוזית, 1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי כי
המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה לתכנון

ולבניה מס': לתכנון מפורטת תכנית מופקדת דימונה
  13 - תשריט 21 -גרסת: הוראות 0251900-607

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

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  120/ 03/ 25  שינוי

  

בתכנית הכלולים   ומקומם:השטחים
גוריוןי בן רחוב: שד גוריון., ישוב: דימונה בן   שדרות

  X: 203000קואורדינטה
  Y: 554150קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 400495גוש:    .1חלקי
מוסדר, 100324גוש:  לא חלקות: ף   .1חלקי

  

התכנית:   מטרת
המתקנים והרחבת לשדרוג בנייה זכויות תוספת

דימונה, בבריכת גוריון בן ברח' דרך העירונית השחייה
מחוממת, בריכה מקורה כושר, בריכה חדר בניית הכולל

ומלתחות.   טיפולית, ספא, קיוסק, מסעדה
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ונופש".1 ספורט" ל"ספורט מ"שטח קרקע ייעוד   . שינוי
בנייה.2 זכויות   . הגדלת
המותרים. 3 השימושים   . הגדרת
בינוי.. הגדר4 הנחיות   ת
בנייה.5 היתר למתן תנאים   . קביעת

  

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

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

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

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

הדרום, התקוה שבע 4מחוז   טלפון: 84100באר
ועדה08-6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק
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הנשיא דימונה, שד ולבניה לתכנון דימונה 1מקומית
  08-6563182טלפון: 8600

  

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

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

  
  

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

   0285403-607מס':
המלך שאול התכנית: רחבת   שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית, 1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי כי

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

  17 - תשריט 31 -גרסת: הוראות 0285403-607
וחלוקה: כלאיחוד הסכמת ללא חלוקה ו/או איחוד

התכנית מתחום התכנית/בחלק תחום בכל   הבעלים
וה בנייה להוציארשאות:התרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  4/ 14/ 10  שינוי
  101/ 02/ 25  שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: דימונה.

בטיילת וגובל המעפיל לרחוב מדרום הממוקם מתחם
ישנו לדרום. ממזרח מצפון דימונה את החוצה הספורט
ספורט ומגרשי קיים ציבור גדול, מבנה חניה מתחם

כשצ"פ.   המוגדרים
  X: 203150קואורדינטה
  Y: 553400קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
בשלמות:   , מוסדר.39520, 39515גושים

  

התכנית:   מטרת
בני מגורים מבני הספורט 8הקמת טיילת לאורך קומות

בקומת מסחרית קומה עם ממזרח השביל ולאורך
בינוי והוראות זכויות בלבד. בנוסף, הגדרת הקרקע
בשצ"פ משולב חניון והקמת הקיים הציבור למבנה

שטח בתא הקיים השיכונים למתחם   .501ממזרח
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מתא לתכנית מאושרתשינוי שיכון101/02/25ר ותכנית

  :4/14/10ציבורי
למגורים.  א.  בנייה זכויות   קביעת
למגורים.  ב.  בינוי והוראות שימושים, תכליות   קביעת
ל  . ג דיור יחידות מספר   .300-הגדלת
הציבור.  . ד למבנה בינוי והוראות זכויות   הגדרת
לשצ"פ  . ה בינוי והוראות שימושים, תכליות הגדרות

חניון.   הכולל

ל  ו.  מרבי קומות מספר   קומות. 8-קביעת
מקסימלי.  ז.  מבנה גובה   קביעת
הקרקע.  י.  בקומת למסחר בנייה זכויות   קביעת

למסחר  יא.  בינוי והוראות שימושים, תכליות קביעת
הקרקע.   בקומת

אדריכליות.  יב.  הנחיות   קביעת
בנייה.  יג.  היתר להוצאת תנאים   קביעת

  

מעוני ובשעותכל בתכנית, בימים לעיין רשאי ין
לקהל, וכן פתוחים האמורים באתרשהמשרדים

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

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

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

הדרום, התקוה שבע 4מחוז   טלפון: 84100באר
ועדה08-6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

הנשיא דימונה, שד ולבניה לתכנון דימונה 1מקומית
  08-6563182טלפון: 8600

  

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

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

  
  

מקומי: דימונה תכנון מחוז: דרום, מרחב
דרך תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0320622-607מס':
הרכבת מתחם התכנית: דימונה   שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית, 1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה לתכנון
מס':  דרך תכנית מופקדת דימונה ולבניה לתכנון

  13 - תשריט 18 -גרסת: הוראות 0320622-607
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:המתייחסת   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  101/ 02/ 25  שינוי
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
רחוב: הפועלים.   יישוב: דימונה

דימונה רכבת תחנת   אזור
  X: 200980קואורדינטה
  Y: 553180קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 400523גוש:    .1חלקי
מוסדר, 100256גוש:  חלקות: , לא   .9999חלקי
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התכנית:   מטרת
ולתחנה קיים תחזוקה למתחם תכנונית מסגרת יצירת
זמנית כתחנה המשמשת בדימונה ציבורית לתחבורה
מפורטת תכנית במסגרת חלופית תחנה להקמת עד

  אחרת.
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ברזל.   .1 למסילת שטחים   ייעוד
קיימת  .2 דרך   ביטול

  

רשאי מעוניין ובשעותכל בתכנית, בימים לעיין
לקהל, וכן פתוחים האמורים באתרשהמשרדים

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

התנגדות 010סעיף להגיש ימים 60תוךלחוק, רשאי
הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה ממועד
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעיתונים, למשרדי

הדרום, התקוה שבע 4מחוז   טלפון: 84100באר
ועדה08-6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

הנשיא דימונה, שד ולבניה לתכנון מונהדי 1מקומית
  08-6563182טלפון: 8600

  

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

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

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

22/  03/  106/  21  
התכנית: מגרש נתיבות - 4שם תעשיה   אזור

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

מס':     21  /106  /03  /22מפורטת
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  4/ 106/ 03/ 22  שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: נתיבות.

  

התכנית:   גבולות
רצוף. כחול בקו בתשריט   כמסומן
מערבי. גובלים: נגב תכנון   מרחבי

  

וחלקות:   גושים
מוסדר   לא
  X: 591850קואורדינטה
  Y: 161250קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
קלהשינוי לתעשיה פתוח ציבורי משטח קרקע יעודי

במגרש בנייה וזכויות הוראות, מגבלות וקביעת ומלאכה
התעשיה 4מס'    באזור

  

התכנית: הוראות   עיקרי
ומלאכה. 1 קלה לתעשיה מש.צ.פ ייעוד   . שינוי
בנייה.2 בקווי   . שינויי
בנייה. 3 זכויות   . קביעת
מותרים.4 שימושים   . קביעת
תנאי5 בנייה. . קביעת היתר למתן   ם

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים02/04/2015 , התשעה, 6959ובילקוט

  .04/01/2015, בתאריך2504עמוד
  

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

במשרדי08-6263795טלפון: 84100 : ועדה. וכן
ירושלים נתיבות, שד ולבניה לתכנון נתיבות 4מקומית

לעיין08-9938735טלפון: 80200 רשאי המעוניין , וכל
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

הפניםמשרדשלהאינטרנטלקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il.  

  
  

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

  802  /03  /28מס':
תעסוקה התכנית: אזור בטין -שם   אום
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המחוזית, 1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי כי
המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה לתכנון

ולבניה מס': לתכנון מפורטת תכנית מופקדת בסמה אבו
28/  03/  802   

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

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  801/ 03/ 28  שינוי

  108/ 02/ 28  כפיפות
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
בטין. רחוב: אום בטין   יישוב: אום

  

התכנית:   גבולות
כחול. בקו בתשריט   כמסומן

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 100057/1גוש:    .7 - 6, 4 - 1חלקי

בחלקיות:  מוסדר.100057גושים   , לא
  

התכנית:   מטרת
הכולל תעסוקה אזור להקמת תכנונית מסגרת יצירת
המיועד מגרש במסגרת ומסחר קלה, מלאכה תעשיה
בטין. תיעוד אום הישוב של המתאר תכנית עפ''י לכך

התכנית בתחום הנמצא קדוש אתר של   מקדים
  

התכנית: הוראות   עיקרי
מתעסוקה, מדרכים, משטח  א.  קרקע בייעודי שינוי

הנדסיים פסולת, ממתקנים פתוח, מסילוק ציבורי
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לתעשייה סביבתי טיפול עם פתוח ציבורי ומשטח
תדלוק, למתקנים ומלאכה, למסחר, לתחנת קלה

ולשביל.  פתוח ציבורי   הנדסיים, לדרכים, לשטח
ומגבלו  ב.  מותרים, זכויות ושימושים תכליות תקביעת

  בנייה. 
בנייה.   ג.  היתרי למתן תנאים   קביעת
הנדסיים.  ד.  למתקנים מגרש שטח   הגדלת
לפסולת.  ה.  מעבר תחנת מיקום   שינוי
התכנית.  ו.  בתחום הנמצא קדוש אתר של מקדים   תיעוד

  

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

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

התנגדות 100סעיף להגיש ימים 60תוךלחוק, רשאי
הפ בין המאוחרת ההודעה של פרסומה רסומיםממועד

ולבניה לתכנון המחוזית הועדה בעיתונים, למשרדי
הדרום, התקוה שבע 4מחוז -08טלפון: 84100באר

ועדה6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק
יצחק רגר בסמה, שד אבו ולבניה לתכנון  11מקומית

שבע   08-6202540טלפון: 84100באר
  

אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית כן  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
  
  

בסמה מקומי: אבו תכנון מחוז: דרום, מרחב
מקומית מתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה

   0328880-624מס':
בטין התכנית: אם   1שכונה -שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית, 1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה לתכנון
מ תכנית מופקדת בסמה אבו ולבניה תארלתכנון

מס':   28 -גרסת: הוראות0328880-624מקומית
  18 - תשריט

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

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  108/ 02/ 28  שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  בטין.יישוב: אום

בישוב. התעשיה לאזור בסמוך המגורים   שכונת
  X: 188087קואורדינטה
  Y: 575225קואורדינטה

  

  
  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 1/100057גוש:    .7, 6, 4, 3, 2, 1חלקי
חלקות: 100732גוש:    .1חלקי

  

מוסדר:   לא
חלקות: 100057גוש:    .9993, 9992, 9991חלקי

  

  מגרשים:
  108/ 02/ 28לתכניתבהתאם1117
לתכנית 410   108/ 02/ 28בהתאם

לתכנית1115   108/ 02/ 28בהתאם
לתכנית 115   108/ 02/ 28בהתאם

  

התכנית:   מטרת
הכוללת מגורים שכונת דיור. יחידות 780הקמת יחידות

בתכנית שנקבעה לקיבולת תוספת מהוות אלו דיור
בטין. לאם   המתאר

  

התכנית: הוראות   עיקרי
דרכים.א.    התווית

ציבוריים. פתוחים ושטחים ציבור לצורכי מוסדות   ב. הקצאת
ומסחר. ולמגורים למגורים מגרשים   ג. הקצאת

הקרקע. יעודי לכל המותרים השימושים   ד. קביעת
ופיתוח. לבינוי הוראות   ה. קביעת

בנייה. היתרי למתן תנאים   ו. קביעת
  

ובשעו בתכנית, בימים לעיין רשאי מעוניין תכל
לקהל, וכן פתוחים האמורים באתרשהמשרדים

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

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

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

הדרום, התקוה שבע 4מחוז -08טלפון: 84100באר
ועדה6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

יצחק רגר בסמה, שד אבו ולבניה לתכנון  11מקומית
שבע   08-6202540טלפון: 84100באר

  

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

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

  
  

בסמה מקומי: אבו תכנון מחוז: דרום, מרחב
מס':  מקומית מתאר תכנית אישור בדבר הודעה

28/  02/  104/  1  
רבתי התכנית: מרעית   שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
מתאר1965 –התשכ"הוהבניה,  תכנית אישור , בדבר

מס':     1/ 104/ 02  /28מקומית
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וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא
והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתיחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  175/ 03/ 28  שינוי
  105/ 02/ 11  שינוי
  404/ 03/ 28  שינוי
  267/ 03/ 11ד/   שינוי
  401/ 03/ 28  שינוי
  105/ 02/ 28  שינוי
  104/ 02/ 28  שינוי
  23/ 14/ 4תממ/   פירוט
  24/ 14/ 4תממ/   פירוט
  35תמא/   כפיפות
  22תמא/   כפיפות

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מתאר תכנית לשטח וממערב מדרום מכחול הרחבת

כחלמרעית, כוחלה   ומחצבת
  

התכנית:   גבולות
רצוף. כחול בקו בתשריט   כמסומן

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 400002גוש:    .1חלקות
חלקות: 400145גוש:    .1חלקי
חלקות: 400173גוש:    .1חלקי
במלואן: 400221גוש:    .1חלקות
במלואן: 400223גוש:    .1חלקות
חלקות: 400425גוש:    .1חלקי
במלואן: 400939גוש:    .1חלקות
במלואן: 400940גוש:    .1חלקות

  

מוסדר.   לא
בחלקיות:    .100019, 100018, 100017, 100008גושים

  X: 205000קואורדינטה
  Y: 576000קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
כפרית  א.  להתיישבות השטח להרחבת מסגרת יצירת

ריכוזי עבור המגורים בדואית, להסדרת / פרברית
לשכונות הקיימים, המיועדים העיקריים האוכלוסיה

שיפותחו הקיימים, מדרוםחדשות הפזורה באזורי
שינוייםמערב ע''י וכוחלה. זאת מכחול לישובים

והוראותיב הנחיות וקביעת הקיימים הקרקע יעודי
התכנית.  בשטח המפורט התכנון להנחיית   בנייה

מע  ב.  יחודי, שיתן התישבותי מרקם לצרכייצירת נה
האוכלוסיה של והעתידיים הקיימים המגורים
קבוצות של הייחודיות על שמירה המיועדת, תוך
ציבור,  למוסדות שטחים השונות, ויעוד האוכלוסיה

ונחלים.  פתוחים   תעסוקה, חקלאות, יעור, שטחים
  
  

הנדסיות,   ג.  ותשתיות דרכים מערכת של תכנון
במרכית החדשות השכונות את ביחדשישלבו רבתי

כוחלה דריג'את הקיימים והישובים השכונה עם
מרעית, למערכת השירותים מרכז ועם ומחול
של השיפוט שטח אחת, במסגרת תפקודתית

קסום אל האזורית   באזור. המועצה
  

התכנית: הוראות   עיקרי
ביעודי  א.  לשינויים הוראות הקיימיםמתן הקרקע

למוסדות ומבנים התכנית, למגורים, מסחר בשטח
הנדסית, דרכים,  ומלאכה, תשתית ציבור, תעשיה

וככדומה.  בעתיד לתכנון שטח פתוח ציבורי   שטח
הפיתוח  ב.  והוראות הפיזית, הנחיות הפריסה קביעת

הבניה, צפיפות המותרים, זכויות השימושים לסוגי
והע הבניה האדריכלי. הפיתוח, אופי   יצוב

לסוגיהם, לרבות  ג.  הפתוחים השטחים מיגוון קביעת
והנחיות הוראות החקלאות. מתן ושטח הנחלים
ולשמירתם, לרבות הנציבור לרווחת לשימושים
התכנית בשטח הסביבה ואיכות הנוף על להגנה

  בכללותה. 
והורא  ד.  הנחיות הדרכים, וקביעת מערכות לפיתוח ת

בשטחהניקוז, המים, הב והתקשורת יוב, החשמל
  התכנית. 

מפורטות  ה.  תכניות לעריכת והוראות הנחיות מתן
שמנותר בשטחים היתרים זו, ולהוראת תכנית עפ''י

זו.  תכנית הוראות עפ''י היתר בהם   ליתן
  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים20/06/2014 , התשעד, עמוד6804ובילקוט

  .19/05/2014, בתאריך5582
  

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

במשרדי: ועדה08-6263795טלפון: 84100 . וכן
יצחק רגר בסמה, שד אבו ולבניה לתכנון  11מקומית

שבע המעוניין08-6202540טלפון: 84100באר   , וכל
בה לעיין האמוריםרשאי שהמשרדים ובשעות בימים

לקהל, ובאתר הפניםמשרדשלהאינטרנטפתוחים
www.pnim.gov.il. 

  
  

אשקלון מקומי: חוף תכנון מחוז: דרום, מרחב
מקומית מתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה

  49  /234  /02  /6מס':
זיקים צבאי התכנית: מחנה   שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית, 1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי כי

המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה לתכנון
מתאר תכנית מופקדת אשקלון חוף ולבניה לתכנון

מס':     49  /234 /02 /6מקומית
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  234/ 02/ 6  שינוי
  3/ 120/ 03/ 6  שינוי
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היחס התכנית  סוג   מספר
  1/ 120/ 03/ 6  שינוי

  3/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  4/ ב/ 34תמא/   כפיפות
  22תמא/   כפיפות
  4/ 14תממ/   כפיפות
  13תמא/   כפיפות

תמ"א ע"פ   22תמא/   אישור
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: זיקים.
  X: 152680קואורדינטה
  Y: 612010קואורדינטה

  

התכנית:   גבולות
כחול. בקו בתשריט   כמסומן

  

וחלקות:   גושים
חלקות: 1434גוש:    .16 -  14, 12חלקי
חלקות: 1440גוש:    .42, 34, 15 - 14חלקי
חלקות: 1776גוש:    .24, 21חלקי

  

התכנית:   מטרת
בזיקים. צבאי מחנה   הקמת

  

התכנית: הוראות   עיקרי
בזיקים.   א.  צבאי מחנה ופיתוח לבינוי הוראות   קביעת
למחנה.  ב.  וכניסה גישה דרך   הסדרת
צבאי,   ג.  למחנה בעתיד לתכנון משטח ייעוד שינוי

ייעוד ולנחל. שינוי הנדסיים מוצעת, למתקנים לדרך
מוצעת.  צבאי, לחניון, לדרך למחנה לאגם משטח

חקלאית. לקרקע מאושרת מדרך ייעוד   שינוי
המותרים.  ד.  השימושים   קביעת
בנייה.  ה.  ומגבלות זכויות, הנחיות   קביעת
מכוח  ו.  בנייה היתרי להוצאת ותנאים הוראות קביעת

זו.    תכנית
  

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

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

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

ולבניהבעיתונים לתכנון המחוזית הועדה , למשרדי
הדרום, התקוה שבע 4מחוז   טלפון: 84100באר

ועדה08-6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק
אשקלון, חוף ולבניה לתכנון    78100אשקלוןמקומית

  

כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
המא תצהיר ובלווי הנמקות בפירוט בכתב מתהוגשה

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

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

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

0248377-633   
התכנית: חלץ לולים -שם   חוות

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 117נמסרת לחוק
מפורטת1965-והבניה, התשכ"ה תכנית אישור , בדבר

  5 -תשריט 10 - גרסת: הוראות 7 024837-633מס': 
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות: לתכניות   המתיחסת
התכנית  היחססוג   מספר
  234/ 02/ 6  שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
חלץץ, יישוב: חל   15 - 16מגרשים -מושב

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

חלקות: 1648גוש:    .33חלקי
חלקות: 1649גוש:  , 16, 15, 14, 13, 12, 4, 2חלקי

17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,
29 ,31, 32 ,34 ,35 ,36.  

חלקות: 1650גוש:    .2חלקי
  X: 166980קואורדינטה
  Y: 611110קואורדינטה

  

התכנית:   מטרת
בקרקע לולים חוות להקמת תכנונית מסגרת יצירת

חלץ. מושב ב' במשבצת בחלקה   חקלאית
  

התכנית: הוראות   עיקרי
חלץ.1 ב' מושב בחלקה לולים חוות   .הקמת
והנחיות2 הוראות   בינוי.. קביעת
בנייה.3 ומגבלות זכויות   . קביעת
נופיות.4 הנחיות   . קביעת

  

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
הפרסומים12/02/2016 , התשעו, עמוד7225ובילקוט

  .09/03/2016, בתאריך4315
  

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

במשרדי: ועדה08-6263795טלפון: 84100 . וכן
אשקלון, חוף ולבניה לתכנון , 78100אשקלוןמקומית

שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי המעוניין וכל
לקהל, ובאתר פתוחים משרדשלהאינטרנטהאמורים

 .www.pnim.gov.ilהפנים
  
  

מקומי: יואב תכנון מחוז: דרום, מרחב
מפורטתהודעה תכנית הפקדת בדבר

  1 /223  /03  /32מס':
דלילה קומפוסט לאתר גישה התכנית: דרך   שם

לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק
המחוזית, 1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי   כי
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המקומית הועדה ובמשרדי הדרום מחוז ולבניה לתכנון
תכנית מופקדת יואב ולבניה מס': לתכנון מפורטת

32/  03/  223/  1   
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  251/ 02/ 6  שינוי
  223/ 03/ 6  שינוי

  22תמא/   כפיפות
תמ"מ ע"פ   14/ 4תממ/   אישור
תמ"א ע"פ   3תמא/   אישור

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
מנחם, מצפון לכפר ותירוש, מצפון גפן לישובים ממערב

נחשון 383לכביש מאגר   ליד
  X: 185504קואורדינטה
  Y: 628840קואורדינטה

  

התכנית:   גבולות
כחול. בקו בתשריט   כמסומן

  

וחלקות:   גושים
חלקות: 2698גוש:    .19 - 18, 13, 7 -  4חלקי

  

התכנית:   מטרת
הנמצא דלילה קומפוסט לאתר גישה דרך הסדרת

יהודה. מטה האיזורית המועצה   בתחום
  

התכנית: הוראות   עיקרי
קרקע ביעודים ברכב למעבר הנאה זיקת קביעת
דלילה לאתר גישה אדם, למטרת נטע ויער חקלאית

הסביבה. חקלאיי   ולשימוש
  

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

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

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

המחוזי הועדה ולבניהבעיתונים, למשרדי לתכנון ת
הדרום, התקוה שבע 4מחוז   טלפון: 84100באר

ועדה08-6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק
יואב, ולבניה לתכנון   08-8500745טלפון: מקומית

  

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

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

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

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

   0177022-651מס':
המגורים באזור התכנית: שינויים כיסופים - שם   קיבוץ
לסעיף הודעה, בהתאם בזה התכנון 89נמסרת לחוק

המחוזית, 1965 –והבניה, התשכ"ה הועדה במשרדי כי

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

  22 - תשריט 20 -גרסת: הוראות 0177022-651
וחלוקה: חלואיחוד ו/או הבעליםאיחוד כל בהסכמת קה

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

הרשאות או   היתרים
הבאות: לתכניות   המתייחסת

היחס התכנית  סוג   מספר
  2/ 228/ 03/ 7  שינוי
  4/ 228/ 03/ 7  שינוי
  3/ 228/ 03/ 7  שינוי

  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
  יישוב: כסופים.

כיסופים קיבוץ מגורים   אזור
  X: 142600קואורדינטה
  Y: 587400קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
חלקות: , מוסדר, 100251גוש:    .50, 43, 36, 13, 2חלקי

  

  מגרשים:
לתכנית 49   2/ 228/ 03/ 7בהתאם

לתכנית 410   4/ 228/ 03/ 7בהתאם
לתכנית 370   4/ 228/ 03/ 7בהתאם

לתכנית 66   2/ 228/ 03/ 7בהתאם
לתכנית 87   2/ 228/ 03/ 7בהתאם

לתכנית 400   3/ 228/ 03/ 7בהתאם
לתכנית 420   4/ 228/ 03/ 7בהתאם
לתכנית 156   2/ 228/ 03/ 7בהתאם
לתכנית 370   3/ 228/ 03/ 7בהתאם
לתכנית 414   4/ 228/ 03/ 7בהתאם

לתכנית 69   4/ 228/ 03/ 7בהתאם
לתכני 97   4/ 228/ 03/ 7תבהתאם

לתכנית 103   4/ 228/ 03/ 7בהתאם
לתכנית 403   4/ 228/ 03/ 7בהתאם

לתכנית 25   4/ 228/ 03/ 7בהתאם
לתכנית 317   2/ 228/ 03/ 7בהתאם

לתכנית 55   2/ 228/ 03/ 7בהתאם
לתכנית 303   2/ 228/ 03/ 7בהתאם
לתכנית 502   2/ 228/ 03/ 7בהתאם

לתכנית 50   4/ 228/ 03/ 7בהתאם
לתכנית 331   4/ 228/ 03/ 7בהתאם

לתכנית 55   4/ 228/ 03/ 7בהתאם
לתכנית 108   4/ 228/ 03/ 7בהתאם

לתכנית 87   4/ 228/ 03/ 7בהתאם
לתכנית 90   4/ 228/ 03/ 7בהתאם

לתכנית 373   4/ 228/ 03/ 7בהתאם
לתכנית 12   4/ 228/ 03/ 7בהתאם

לתכנית 342   4/ 228/ 03/ 7בהתאם
לתכנית 20   4/ 228/ 03/ 7בהתאם

לתכנית 347   4/ 228/ 03/ 7בהתאם
לתכנית 101   4/ 228/ 03/ 7בהתאם
לתכנית 340   4/ 228/ 03/ 7בהתאם
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לתכנית 92   2/ 228/ 03/ 7בהתאם
לתכנית 73   4/ 228/ 03/ 7בהתאם

לתכנית 333   4/ 228/ 03/ 7בהתאם
לתכנית 7   4/ 228/ 03/ 7בהתאם

לתכנית 501   2/ 228/ 03/ 7 בהתאם
לתכנית 76   2/ 228/ 03/ 7בהתאם

340b לתכנית   4/ 228/ 03/ 7בהתאם
340a לתכנית   4/ 228/ 03/ 7בהתאם
97a לתכנית   4/ 228/ 03/ 7בהתאם
70a לתכנית   4/ 228/ 03/ 7בהתאם

לתכנית 3   4/ 228/ 03/ 7בהתאם
לתכנית 308   2/ 228/ 03/ 7בהתאם
330a לתכנית   4/ 228/ 03/ 7בהתאם
לתכנית 302   3/ 228/ 03/ 7בהתאם
73a לתכנית   4/ 228/ 03/ 7בהתאם

333a לתכנית   4/ 228/ 03/ 7בהתאם
לתכנית 63   4/ 228/ 03/ 7בהתאם

לתכנית 402   4/ 228/ 03/ 7בהתאם
לתכנית 346   4/ 228/ 03/ 7בהתאם
לתכנית 320   3/ 228/ 03/ 7בהתאם

לתכנית 1   3/ 228/ 03/ 7בהתאם
לתכנית 320   2/ 228/ 03/ 7בהתאם
90a לתכנית   4/ 228/ 03/ 7בהתאם

לתכנית 330   3/ 228/ 03/ 7בהתאם
  

התכנית:   מטרת
בקיבוץ המגורים אזור של מחדש וחלוקה איחוד

ביטול מאושרות, 10כיסופים, תוך קביעתיח"ד ע"י
בנייה. ומגבלות קרקע, זכויות   יעודי

  

התכנית: הוראות   עיקרי
התכנית  . 1 משטח חלק של מחדש וחלוקה איחוד

מאושרות.  10וביטול   יח"ד
לרבות  . 2 בנייה ומגבלות הוראות, הנחיות קביעת

הבניה,  ואחוזי בנין, שטחי קווי בדבר הוראות
סביבתי, הוראות ופיתוח בינוי, עיצוב הנחיות

תשתיות.   לפיתוח
גישה.  . 3 דרכי התווית קרקע, לרבות בייעודי   שינויים
בנייה.  . 4 היתר למתן תנאים   קביעת

  

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

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

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

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

שבע4הדרום, התקוה   טלפון: 84100באר
ועדה08-6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

מערבי, טלפון:  נגב ולבניה לתכנון   08-6834700מקומית
  

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

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

  
  

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

   0202978-652מס':
התכנית: מגרש שלוםשכ' ד' 98שם   שגב

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

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

  7 - תשריט 12 -גרסת: הוראות 0202978-652
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:המתייחסת   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  / א19/ במ/ 7  שינוי
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
שלום.   יישוב: שגב

  X: 184620קואורדינטה
  Y: 566946קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
  מוסדר:

במלואן: 100779גוש:    .79חלקות
חלקות: 100779גוש:    .105חלקי

  

התכנית:   מטרת
מס'  מאושרת לתכנית קוי19/במ/7שינוי שינוי ידי על א

אחוזי והגדלת בשטח היום הקיים למצב והתאמתם בנין
הכולל: מחסן, ולשירות עיקריות למטרות  ,חנייהבנייה

בגודלממ"דים. מסחרית קמעונאי 70חזית למסחר מ"ר
במגרש. מגורים מבני שני הקמת יום. תותר יום   לצרכי

  

הוראות   התכנית:עיקרי
א' -א מגורים לייעוד מסחרית חזית   תוספת
הקרקע. -ב יעודי לכל מותרים שימושים   קביעת
בנייה. -ג ומגבלות זכויות ,הנחיות   קביעת
אדריכלי. -ד לעיצוב הוראות   קביעת
בנייה. -ה היתרי למתן תנאים   קביעת
סביבתיות. - ו הנחיות   קביעת
  

ו בתכנית, בימים לעיין רשאי מעוניין בשעותכל
לקהל, וכן פתוחים האמורים באתרשהמשרדים

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

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

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

שבע 4הדרום, התקוה   טלפון: 84100באר
ועדה08-6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

מזרחי, טלפון:  נגב ולבניה לתכנון   08-6230966מקומית
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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

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

  
  

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

   0278689-652מס':
מס התכנית: מגרש שבע 7שכונה 165שם   בתל

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

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

  11 - תשריט 19 -גרסת: הוראות 0278689-652
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:המתיי לתכניות   חסת
היחס התכנית  סוג   מספר

  370/ 03/ 7  שינוי
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
שבע שבע 165בית 7שכונה, יישוב: תל   תל
  X: 186855קואורדינטה
  Y: 574134קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
מסודר, 100057גוש:  חלקות: , לא   .215חלקי

  

  מגרשים:
לתכנית 165   370/ 03/ 7בהתאם

  

התכנית:   מטרת
לסה"כ- בנייה אחוזי   .100%הגדלת
מ- יח"ד כמות   .4 -ל 2 -הגדלת

התכנית: הוראות   עיקרי
א' מ   -א מגורים לבניין בנייה זכויות    40%- הגדלת

עיקרי.782.85( 85%- ל   מ"ר) שטח
ל   -ב יח"ד כמות   יח"ד. 4-הגדלת
והמוגבלות.   -ג המותרים השימושים   קביעת
בנייה.קביעת   -ד היתרי למתן   תנאים
אדריכלי.   -ה ועיצוב לבינוי הנחיות   קביעת

  

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

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

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

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

שבע4הדרום, התקוה   טלפון: 84100באר
ועדה08-6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק

מזרחי, טלפון:  נגב ולבניה לתכנון   08-6230966מקומית
  

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

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

  
  

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

   0347120-652מס':
התכנית: שבע 7שכ'  11מגרששם   תל

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

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

  4 -תשריט 5 -גרסת: הוראות 0347120-652
וחלוקה: וחלוקהאיחוד איחוד   ללא

והרשאות: בנייה להוציאהתרי ניתן שמכוחה תכנית
הרשאות או   היתרים

הבאות:המתייחסת   לתכניות
היחס התכנית  סוג   מספר

  370/ 03/ 7  שינוי
  

ומקומם: בתכנית הכלולים   השטחים
שבע שבע. 7שכונה 11מגרש, 11יישוב: תל   תל
  X: 187017קואורדינטה
  Y: 574170קואורדינטה

  

וחלקות:   גושים
מסודר, 100057גוש:  חלקות: , לא   .1חלקי

  

  מגרשים:
לתכנית 11   370/ 03/ 7בהתאם

  

התכנית:   מטרת
יח"ד ותוספת בנין קווי בנייה ,שינוי זכויות הגדלת

א' מס'  מגורים שבע 7שכונה 11במגרש תל   בישוב
התכנית: הוראות   עיקרי

ולשירות. עיקריים למטרות בנייה זכויות   א. הגדלת
מוצע. מצב בתשריט כמסומן בנין קווי   ב. שינוי

מ יח"ד ל 2 -ג. הגדלת   רש.יח" במג 4 -יח"ד
והמגבלות. המותרים השימושים   ד. קביעת

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

בנייה. והנחיות זכויות,מגבלות   ז. קביעת
  

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

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

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

מיבע ולבניה לתכנון המחוזית הועדה חוזתונים, למשרדי
שבע 4הדרום, התקוה   טלפון: 84100באר
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ועדה08-6263795 למשרדי יומצא ההתנגדות . העתק
מזרחי, טלפון:  נגב ולבניה לתכנון   08-6230966מקומית

  

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

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

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

לפלר   דוד
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה   יו"ר

דרום   מחוז

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 9901-04-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת חצי חשבון בע"מ, ח"פ 51-353000-6,

השקעות  הפניקס  יוסף,  אלי  שמעוני,  דוד  והמבקשים: 
גיא,  אורלי  עו"ד  ב"כ  ע"י  בירנבאום,  ובנימין  בע"מ  ופיננסים 
ממשרד עו"ד גיא, בכר ושות', רח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, 

קומה 15, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.4.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.7.2016, 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 16.00, 

ביום 5.7.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אורלי גיא, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 68882-03-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

פיננסי  וייעוץ  פרסום  שיווק  אס.טי  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-448824-6,

והמבקש: אביב דיין, ע"י ב"כ עו"ד דאגר ענאן, מרח' הגליל 
33/5, ת"ד 697, כרמיאל 2191201.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 31.3.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.7.2016, 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 

.25.6.2016

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דאגר ענאן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

שימי - שו טכנולוגיות הליכה בע"מ
)ח"פ 51-284417-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,14.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
היצירה 3, בית ש.א.פ, קומה 19, רמת גן, טל' 03-5751213, פקס' 
03-5751214, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עתי צמחוני, עו"ד, מפרק

יוסי כספי ניהול וייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-291880-6(

)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 
מרכז  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,15.7.2016 ביום  תתכנס 
לשם   ,6702501 אביב  תל   ,26 קומה  מרובע,  מגדל   ,5 עזריאלי 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

ד"ר רוי בר–קהן, עו"ד, מפרק

שרפ אימג' הפקות בע"מ
)ח"פ 51-415412-9(

)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 
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הנ"ל תתכנס ביום 15.7.2016, בשעה 11.00, אצל אסטליין ושות', 
עורכי דין, מרח' אחד העם 35 בית ג'ימני, קומה 3, , תל אביב, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

רונה כהן, עו"ד, מפרקת

אינשטיין הקטן - בית ספר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-502940-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

טל מייק, מת"ד 5805, הרצליה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,29.9.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' ברקוביץ 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.

טל מייק, עו"ד, מפרק

מכללת אלבורג' בע"מ
)ח"פ 51-470666-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
עירית נירקו, מרח' מורדי הגטאות 1, הרצליה, טל' 052-2314886, 

למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,29.9.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עירית נירקו, עו"ד, מפרקת

מואססת אלשרק ללאעלאם בע"מ
)ח"פ 51-430001-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,30.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
מוחמד סרחאן, מת"ד 49329, ירושלים 9149301, טל' 052-2225753, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,29.9.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד עבד א' הווא, רח' צלח א–דין 15, ירושלים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

מוחמד סרחאן, מפרק

שילובי מזון בע"מ
)ח"פ 51-384861-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שלומי טולדנו, מרח' בן גוריון 8, רמת גן, טל' 03-5253004, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,1.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלומי טולדנו, עו"ד, מפרק

טווס סי אנ די פרימיום בע"מ
)ח"פ 51-471389-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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התקבלה   ,26.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יעקב זילברמן, מרח' העצמאות 84, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,2.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב זילברמן, עו"ד, מפרק

עוף דימא בע"מ
)ח"פ 51-432593-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'   ,21911 כרמיאל   ,291 ת"ד   ,3/1 הגליל  מרח'  ג'יריס,  נאדר 

04-8113845, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,6.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,11.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נאדר ג'יריס, עו"ד, מפרק

אירית בן ארי, שירותי יעוץ בע"מ
)ח"פ 51-419932-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אירית בן ארי, מרח' הגנים 9/27, רמת השרון, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,9.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עירית בן ארי, עו"ד, מפרקת

נתגיל השקעות בע"מ
)ח"פ 51-275906-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 
התקבלה   ,5.6.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
צביקה גרוס, מרח' בגין 5/3, יהוד 5647803, טל' 052-2314484, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,9.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה גרוס, מפרק

אם.סי.אר.אם השקעות בע"מ
)ח"פ 51-282929-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,26.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
מיקי מרגלית, מרח' אלכסנדר ינאי 16, הרצליה, טל' 054-4499920, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיקי מרגלית, מפרק
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, אצל עו"ד יעקב כהן, שד' שאול המלך 39, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

בוריס רחמינוב, מפרק

שילובים פלוס - דפוס וגרפיקה בע"מ
)ח"פ 51-407636-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

גרין, ממשק 2, משמר איילון, טל' 050-5250561, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,25.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
עין  רח'  שחורי,  דליה  דין  עורכי  משרד  אצל   ,12.00 בשעה 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,10 הקורא 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה גרין, מפרק

ג.נ. חדשנות בע"מ
)ח"פ 51-462616-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גל נאור, 

מרח' גיבורי ישראל 7, נתניה, טל' 09-8854697, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,31.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גל נאור, מפרק

אם.סי.אר.אם )אי.אל( בע"מ
)ח"פ 51-282730-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,26.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
מיקי מרגלית, מרח' אלכסנדר ינאי 16, הרצליה, טל' 054-4499920 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.30, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיקי מרגלית, מפרק

ב.ס. גג הצפון בניה רעפים ועץ בע"מ
)ח"פ 51-370062-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
כללית של  החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה 
30.5.2016, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

סעיד בסול, מכפר ריינה, טל' 054-5456733, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,12.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סעיד בסול, מפרק

ארי טלקום ב.ו.ה בע"מ
)ח"פ 51-482858-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
בוריס רחמינוב, מרח' חללי אגוז 8, שדרות, טל' 077-2015008, 

למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.11.2016, בשעה 
12.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נטלי שטרול, עו"ד, מפרקת

סי.ג'י.פי )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-313967-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
כי באסיפה כללית של  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 
התקבלה   ,29.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,054-4240552 טל'  אביב,  תל   ,19 הירקון  מרח'  גוטמן,  שרלוט 

למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.11.2016, בשעה 
10.30, אצל רו"ח אבי פרל, רח' בן גוריון 1, בני ברק, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרלוט גוטמן, מפרקת

קרן מדידות ותכנון בע"מ
)ח"פ 51-322847-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  לסעיפים 321)א(  בזה הודעה בהתאם  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
רונן ורד, מרח' מהר"ל 21, תל אביב, טל' 053-5552471, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,16.11.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל עו"ד אלעזר טננבוים, רח' מיקוניס 3, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

רונן ורד, מפרק

אבזיק חברה ליזום ופתוח בע"מ
)ח"פ 51-260306-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

קרן לנדה, מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.11.2016, בשעה 
11.00, אצל חב' אביב ושות', בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קרן לנדה, עו"ד, מפרקת

אביב ושות' אינטרנשיונל חברה קבלנית )1994( בע"מ
)ח"פ 51-203408-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

קרן לנדה, מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.11.2016, בשעה 
11.00, אצל חב' אביב ושות', בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קרן לנדה, עו"ד, מפרקת

פייפון השקעות בע"מ
)ח"פ 51-382112-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,5126237 ברק  בני   ,3 ב.ס.ר  מגדל   ,5 כנרת  מרח'  שטרול,   נטלי 

טל' 03-6932029, למפרקת החברה.
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התקבלה   ,26.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
שלמה גצלר, מרח' מירון 18, כפר ורדים 25147, טל' 050-5458469, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,26.11.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,12 הרצליה  רח'  וביצוע,  בינוי  קאליפרט  במשרדי   ,10.00 בשעה 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
שלמה גצלר, מפרק

תבל גלובל בע"מ 
 )ח"פ 514668318(

)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 28/07/2016 בשעה 10:00, אצל שנהב ושות', 
עורכי דין ונוטריון, רח' הנחושת 4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.
סטיבן קנטור, עו"ד, מפרק

עלית חוה בע"מ 
 )ח"פ 510347651(

)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 01/08/2016 בשעה 11:00, אצל המפרקת, רח' דרך 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,    ,52 בגין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

טלי רוזן, עו"ד, מפרקת

א. שחר שמואלי בע"מ 
 )ח"פ 514049774(

)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 
אלעזר  דוד  רח'   ,10:00 בשעה   29/07/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל 
1/1, נהריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יצחק שמואלי, מפרק

בועז שגב משרד עורכי דין
)ח"פ 51-422112-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 ,03-5441417 טל'  אביב,  תל   ,4 ויסוצקי  מרח'  שגב,  בועז  עו"ד 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.11.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דין, בכתובת הנ"ל,  י' שגב ושות', עורכי  בשעה 15.00, אצל ד"ר 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

בועז שגב, עו"ד, מפרק

2 בי ש. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-329038-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
 ,03-5441417 טל'  אביב,  תל   ,4 ויסוצקי  מרח'  שגב,  בועז  עו"ד 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.11.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
י' שגב, משרד עורכי דין, בכתובת הנ"ל,  בשעה 15.00, אצל ד"ר 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

בועז שגב, עו"ד, מפרק

קאליפרט בינוי וביצוע )1995( בע"מ
)ח"פ 51-213918-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אחיה 
שביט, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, טל' 08-9477080, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 09/08/2016 
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.   

אחיה שביט, מפרק 

תשר-מוצרי פרסום לוחות ויומני שנה בע"מ 
 )ח"פ 510938574(

)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 
התקבלה   09/06/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אחיה 
שביט, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, טל' 08-9477080, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 09/08/2016 
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.   

אחיה שביט, מפרק 

דו"ח שירות בע"מ 
 )ח"פ 513715193(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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 02/06/2016 התקבלה החלטה 
מרח'  בלס,  שטרן  לימור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הזמיר 2, קריית אונו, טל' 03-5755350, למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

ארזי-על בע"מ 
 )ח"פ 513631150(

)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 
התקבלה   14/06/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז 
גינצברג, מרח' יעקב פיכמן 17, פתח תקווה, טל' 052-8355796, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 25/08/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.   

ארז גינצברג, מפרק 

עץ ארז בע"מ 
 )ח"פ 514225390(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   14/06/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 
חי ארז, מרח' צורן 22, שמשית, טל' 054-4534313, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 25/08/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.   

שלמה חי ארז, מפרק 

א ש מפעלי דפוס והוצאה לאור בע"מ 
 )ח"פ 510489826(

)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 
התקבלה   09/06/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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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.

נינה אלוני, עו"ד, מפרקת

חמית הנפקות 7 בע"מ 
 )ח"פ 513956276(

)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 15/08/2016 בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' ספיר 
1, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נינה אלוני, עו"ד, מפרקת

מכירות ניהול והשמה בע"מ 
 )ח"פ 514015064(

)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 14/06/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 
למפרק   ,09-9445410 טל'  תל–אביב-יפו,   ,2 רביבים  מרח'  בנק, 

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.

מרדכי בנק, מפרק 

מכירות ניהול והשמה בע"מ 
 )ח"פ 514015064(

)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 15/08/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' רביבים 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,2
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי בנק, מפרק

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

לימור שטרן בלס, מפרקת

ס. דולי - אופנה בע"מ 
 )ח"פ 512820408(

)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 09/06/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
דרור משה ברוטפלד, מרח' אלון יגאל 65,  תל–אביב-יפו 67443, 

טל' 03-6243088, 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.

דרור משה ברוטפלד, עו"ד, מפרק 

בראבו מחשבים 993 בע"מ 
 )ח"פ 514773522(

)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 08/06/2016 
אנס  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
שורבג'י, מרח' שכ אלגזלאת 5231, אום אל–פחם 3001000, טל' 

052-6532993, 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.

אנס שורבג'י, מפרק 

חמית הנפקות 7 בע"מ 
 )ח"פ 513956276(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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 13/06/2016 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נינה אלוני, מרח' ספיר 

1, הרצליה, טל' 09-9708464, למפרקת החברה.




